
Лекція 8 

Тема: Пенсії за вислугу років і державна соціальна допомога 

План 

1. Поняття пенсій за вислугу років 

2. Пенсія за вислугу років військовим: процедура та особливості 

3. Поняття державної соціальної допомоги 

С.Р. 1. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури та 

митних органів. 

2. Поняття соціальної пенсії, її відмінність від інших пенсій. 

3. Громадяни, які мають право на державну соціальну допомогу. Право сімей із дітьми на 

державну допомогу. 

Шановні студенти, Вам необхідно опрацювати наступні види завдань 

для  визначення рівня знань, умінь та навичок (зазначені вкінці лекційного 

матеріалу) 
1. Питання винесені на самостійне опрацювання 

2. Запитання для самоперевірки 

Бажаю успіхів 

 

1. Поняття пенсій за вислугу років 

Пенсії за вислугу років закінчуються оформлення з 1 січня 2018 року відповідно до 

проекту Закону про пенсійне оформлення. Виключення складають працівники освіти, охорони 

здоров'я та соціальної захищеності, які на цю дату вже пройшли 26 років. Правда, отримувати 

вони зможуть вони тоді, коли вийдуть з роботи. Основною ідеєю пенсійної реформи є 

створення єдиних умов призначення пенсії. Виключення складають ті, хто працював у згубних 

умовах, особливо збиткових, і тих, хто буде отримувати пенсії за військовим законодавством. 

Високі пенсії в Україні зможуть одержати лише прокурори, судді та державні службовці. 

Відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування максимального рівня пенсії 

досягти важко - виключно за рахунок різних доплат, надбавок та підвищень. За рахунок стажу 

такого розміру неможливо досягти. Уже два роки не призначаються пенсії за 

спецзаконодавством. Але це було тимчасовим призупиненням. Зараз вже це буде законодавчо 

закріплений. Але тим, кому вони вже призначені, пенсії виплачуються в повному обсязі, з 

усіма підвищеннями під час перерахунку. Всього ці особи, а їх майже три тисячі, Україна в 

місяць виплачує в цілому 72 млн гривень. 

Основною особливістю пенсії за вислугу років є те, що вона призначається за умови 

припинення особою виконання трудової діяльності, яка зумовила право на такий вид пенсії. 

Вважається, що це щомісячні грошові виплати з Державного бюджету чи Пенсійного фонду,  

що призначаються пожиттєво, з метою компенсації втраченого заробітку у зв’язку з 

припиненням роботи чи служби, особам, які мають встановлену законом тривалість вислуги 

років. Окрім того, спеціальні пенсії виплачуються як правило в підвищеному розмірі 

порівняно зі страховими пенсіями, за винятком пенсій, які призначаються 

військовослужбовцям та прокурорсько-слідчим працівникам. Тому нерідко такі пенсії 

називають  привілейованими або пільговими. 

Пенсії за вислугу років призначаються і виплачуються за умови вибуття вказаних осіб зі 

збірних команд України.  

ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і 

колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 30 років за переліком, що затверджується у 

порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів 

України від 12 жовтня 1992 р. N 583), незалежно від віку. 

Зокрема, пенсії за вислугу років призначаються: 

артистам балету, артистам – виконавцям танцювальних номерів, артистам цирків за 

наявності стажу творчої роботи на сцені не менше 20 років; 
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артистам-вокалістам, артистам, які грають на духових інструментах, жонглерам та 

артистам оригінального жанру в цирках і конкретних організаціях зі стажем творчої роботи на 

сцені не менше 25 років; 

артистам хору театрів опери та балету, концертмейстерам вокально-драматичної частини 

зі стажем творчої роботи на сцені не менше 30 років. 

Кожний із вказаних списків містить конкретний і вичерпний перелік найменувань 

професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років. 

Одночасно з цим, зазначаємо, що Порядком подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду 

України від 25 листопада 2005 р. N 22-1 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2005 р. за N 1566/11846 передбачено перелік документів необхідних для призначення 

пенсії за вислугу років. 

Так, до заяви про призначення пенсії за вислугу років подаються такі документи: 

1. паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік; 

2. довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику 

або документ про його відсутність; 

3. документи про стаж; 

4. довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу; 

5. документи про місце проживання (реєстрації) особи; 

6. клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію; 

7. документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого 

виду пенсії. 

Разом з цим, доцільно відмітити те, що пенсія за вислугу років призначається за умови 

звільнення з роботи, яка дає право на даний вид пенсії. У разі зарахування після призначення 

пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється 

і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи. 

При цьому, звертаємо увагу на те, що особі не відмовляють у вже призначеній у 

встановленому порядку пенсії за вислугу років, а лише припиняють її виплату на період праці 

за спеціальністю. Якщо особа залишає місце роботи за спеціальністю, виплата вже 

призначеної пенсії за вислугу років поновлюється. 

ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове 

утримання судді у відставці 

1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками - 

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування", виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним 

Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання. До досягнення 

зазначеного віку право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове утримання мають 

чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку: 

1) 61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року; 

2) 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року. 

2. Суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою цієї статті, 

отримує щомісячне довічне грошове утримання. При досягненні таким суддею віку, 

встановленого частиною першою цієї статті, за ним зберігається право на отримання 

щомісячного довічного грошового утримання або, за його вибором, призначається пенсія на 

умовах, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійнестрахування". 

3. Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 

відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний 

рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання 

збільшується на два відсотки грошового утримання судді. 

4. У разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на 

відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного 

грошового утримання. 
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5. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачується незалежно від 

заробітку (прибутку), отримуваного суддею після виходу у відставку. Щомісячне довічне 

грошове утримання суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

ЗУ «Про прокуратуру» Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури 

1. Прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку 

за наявності на день звернення вислуги років не менше: 

по 30 вересня 2011 року - 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не 

менше 10 років; 

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 років 6 місяців, у тому числі стажу 

роботи на посадах прокурорів не менше 10 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рік, у тому числі стажу роботи на 

посадах прокурорів не менше 11 років; 

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рік 6 місяців, у тому числі стажу роботи 

на посадах прокурорів не менше 11 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у тому числі стажу роботи на 

посадах прокурорів не менше 12 років; 

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки 6 місяців, у тому числі стажу 

роботи на посадах прокурорів не менше 12 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у тому числі стажу роботи на 

посадах прокурорів не менше 13 років; 

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки 6 місяців, у тому числі стажу 

роботи на посадах прокурорів не менше 13 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у тому числі стажу роботи на 

посадах прокурорів не менше 14 років; 

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6 місяців, у тому числі стажу 

роботи на посадах прокурорів не менше 14 років 6 місяців; 

з 1 жовтня 2020 року і пізніше - 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах 

прокурорів не менше 15 років. 

2. Пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) 

заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед 

місяцем звернення за призначенням пенсії. 

3. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за вислугу років), що включаються в 

заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за 

будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно 

від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі. 

4. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається 

шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат 

проводиться із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу 

та надбавок до нього. Посадовий оклад, надбавки за вислугу років під час призначення пенсії 

враховуються в розмірах за останньою займаною посадою прокурора, встановлених на момент 

виникнення права на перерахунок пенсії за вислугу років. 

5. Працівникам, які не мають вислуги років, передбаченої частиною першою цієї статті, 

за наявності необхідного стажу роботи на посадах прокурорів, а також страхового стажу, 

необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом 

першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п’ять 

років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається у розмірі, 

пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, із розрахунку 60 

відсотків місячної заробітної плати за відповідну вислугу років, передбачену частиною 

першою цієї статті. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується 
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також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. До 

досягнення віку, встановленого цією частиною, право на пенсію за віком мають чоловіки 1960 

року народження і старші після досягнення ними такого віку: 

55 років - які народилися по 31 грудня 1957 року; 

55 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1958 року по 31 грудня 1958 року; 

56 років - які народилися з 1 січня 1959 року по 31 грудня 1959 року; 

56 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1960 року по 31 грудня 1960 року. 

6. До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею, зараховується час 

роботи на прокурорських посадах, зазначених у статті 15 цього Закону, стажистами, на 

посадах помічників і старших помічників прокурорів; 

слідчими, суддями; 

на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, 

кримінально-виконавчої служби, офіцерського складу Збройних Сил України, Служби 

безпеки України, інших утворених відповідно до законодавства України військових 

формувань, на посадах державних службовців, які обіймають особи з вищою юридичною 

освітою; 

у науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким до 

набрання чинності цим законом було присвоєно класні чини (працівникам військової 

прокуратури - відповідні військові звання), у тому числі час наукової та викладацької роботи 

в інших науково-навчальних закладах, якщо вони мали науковий ступінь чи вчене звання; 

на адміністративних та викладацьких посадах, посадах наукових працівників у 

Національній академії прокуратури України; 

на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо 

працівники, яким до набрання чинності цим Законом було присвоєно класні чини 

(працівникам військової прокуратури - відповідні військові звання), були направлені туди, а 

потім повернулися в органи прокуратури; 

військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах 

денної форми навчання або на юридичних факультетах вищих навчальних закладів денної 

форми навчання; 

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо така відпустка 

надавалася. 

7. До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються 

надбавки на утримання непрацездатних членів сім’ї та на догляд за одиноким пенсіонером у 

розмірах і за умов, передбачених чинним законодавством. 

8. Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за 

призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах 

Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорських посад органів 

прокуратури за станом здоров’я, у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією органу 

прокуратури, в якому особа обіймає посаду, або у зв’язку із скороченням кількості прокурорів, 

у зв’язку з обранням їх на виборні посади в органах державної влади чи органах місцевого 

самоврядування. Ветеранам війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії 

за вислугу років, така пенсія призначається незалежно від того, чи працювали вони в органах 

прокуратури перед зверненням за призначенням пенсії. 

9. Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по 

інвалідності в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті, за наявності стажу роботи 

в органах прокуратури не менше 10 років. 

10. У разі обрання прокурора, який має право на отримання пенсії за вислугу років або 

набуває таке право під час роботи на виборній посаді, народним депутатом України він має 

право на пенсію, що обчислюється із заробітку народного депутата України, або на пенсійне 

забезпечення за вислугу років на службі в органах прокуратури за його вибором. 

11. Прокурорам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна 

пенсія за їхнім вибором. 

12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням 

класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне 
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забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, 

позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне 

правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. У 

таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах. 

13. Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються, перераховуються і 

виплачуються уповноваженими на це державними органами. 

14. За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального 

захисту, передбачені цим Законом та іншими законодавчими актами. Пенсіонери і члени їхніх 

сімей, що проживають разом із ними, мають також право на безкоштовне медичне 

обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на 

пенсію працівника прокуратури. 

15. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року: 

особам (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок 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 працюють на посадах та на 

умовах, передбачених цим Законом, які займають посади державної служби, визначені 

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

працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів", призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються; 

у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, призначена особі відповідно до цієї 

статті (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок 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"), розмір якої перевищує 150 відсотків 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в 

розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового 

мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. 

З 1 січня 2018 року пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на 

посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання 

у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного 

депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", виплачується в 

розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування". 

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється. 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням 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 Батьківщиною) не може перевищувати десяти 

прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 

грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням 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 Батьківщиною) не може 

перевищувати 10740 гривень. 

19. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї 

прокурора або слідчого, які були на його утриманні на момент смерті (при цьому дітям пенсія 

призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), за наявності у 

померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 

відсотків середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім’ї, 70 відсотків - на двох 

і більше членів сім’ї. До непрацездатних членів сім’ї померлого прокурора або слідчого 

належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування". 

20. Умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 
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2. Пенсія за вислугу років військовим: процедура та особливості 

Процедура отримання пенсії за вислугу років 

Хто має право на пенсію: 

особи офіцерського   складу,   прапорщики   і   мічмани, військовослужбовці 

надстрокової служби  та  військової  служби  за  контрактом; 

особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України,  особи 

начальницького  складу  податкової  міліції, особи     начальницького     і     рядового 

складу    Державної кримінально-виконавчої  служби  України,  особи  начальницького і 

рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; 

особи із  числа  військовослужбовців Збройних Сил,  інших військових формувань, 

органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР,  Національної гвардії 

України,  Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; 

особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони,  особи 

начальницького і рядового складу Державної служби спеціального  зв’язку  та  захисту 

інформації України; 

громадяни інших   держав  із  числа  військовослужбовців збройних сил та інших 

військових формувань,  утворених  відповідно до законодавства цих держав,  які постійно 

проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів,  згода на обов’язковість яких 

надана   Верховною   Радою   України,   їх  пенсійне  забезпечення здійснюється згідно із 

законодавством держави,  на території  якої вони проживають; 

партизани і підпільники, визнані законодавством України, які не займали командні 

посади, та члени їх сімей; 

робітники і  службовці  відповідних   категорій,    що визначаються Кабінетом Міністрів 

України, які стали  інвалідами  у зв’язку  з  пораненням,  каліцтвом  або  внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на військовій службі в  період  Великої 

Вітчизняної  війни  чи  на  роботі  у  районах  воєнних  дій   (на прифронтових ділянках 

залізниць,  спорудженні  оборонних  рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і 

члени їх сімей; 

громадяни, які стали інвалідами у  зв’язку  з  пораненням, каліцтвом або внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і 

загонах  захисту  народу,  та члени їх сімей; 

військовозобов’язані, призвані на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали 

інвалідами  внаслідок  поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при 

виконанні  службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей; 

працівники воєнізованої  охорони,  які  не   підлягають державному соціальному 

страхуванню, та члени їх сімей; 

особи із  числа  військовослужбовців  строкової служби та члени сімей 

осіб  офіцерського  складу,  прапорщиків  і  мічманів, 

військовослужбовців  надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяких 

інших осіб,  які мають право на пенсію за вислугу років, у передбачених  Законом випадках. 

особи, які займали командні посади,  що відповідають посадам офіцерського складу, у 

партизанських  загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і  групах,  визнаних такими 

законодавством України, у складі 1-го Чехословацького  армійського корпусу 

під  командуванням   Л.Свободи   та   члени  їх   сімей, незалежно від того, чи мають вони 

офіцерські військові  (спеціальні)  звання. 

жінки, прийняті  у    добровільному порядку на дійсну військову службу на 

посади  солдатів,  матросів, сержантів і старшин, та члени їх сімей. 

Умови виплати пенсії: 

Військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на таке пенсійне 

забезпечення,  пенсії  призначаються  і виплачуються після звільнення їх зі служби. 

Чи продовжується виплата пенсії за вислугу років для осіб, які мають право на таку 

пенсію у разі їх повторного прийняття/призову на військову службу до Збройних Сил України 

та інших утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань? 
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Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують пенсію за вислугу 

років, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил 

України,  інших  утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної 

спеціальної служби транспорту, службу до  органів 

внутрішніх  справ,  органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, податкової міліції та 

Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби 

припиняється. При наступному звільненні із служби цих  осіб  виплата  їм  пенсій 

здійснюється   з  урахуванням  загальної  вислуги  років  на  день останнього звільнення. 

 Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують  пенсію для 

військовослужбовців , у разі призову їх на військову службу  під  час  часткової чи загальної 

мобілізації, на особливий період  до  Збройних  Сил  України,  інших утворених відповідно до 

законів України військових  формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата 

пенсій  на  час  такої  служби  не припиняється.  Після  звільнення  із  служби  цих  осіб 

виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням  додаткової вислуги років від часу  повторного 

прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. 

Якщо  новий  розмір  пенсії  цих  осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до 

повторного прийняття їх на службу, виплата  їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони 

отримували до призову  або  прийняття  на  службу  у  зв’язку з мобілізацією, на особливий 

період. Такий порядок збереження, нарахування  та  виплати пенсій поширюється на 

пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для 

військовослужбовців, прийнятих  на  службу  на  посади начальницького і рядового складу 

органів  внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення. 

Яку пенсію набувають військовослужбовці, які стали інвалідами? 

Військовослужбовці,  особи,  які мають право на пенсію за вислугу років,  які  стали 

інвалідами за умов, передбачених  Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” 

Члени  сімей  військовослужбовців осіб,  які мають право на пенсію  за  вислугу 

років,  які  загинули  чи  померли  або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати 

годувальника. 

Вік і строк вислуги, якщо звільнені зі служби з , необхідний для призначення пенсії:  

особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом, іншим особам, зазначеним у 

пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших категорій осіб” (надалі — 

Закон)  (крім  осіб,  зазначених  у частині третій статті 5  Закону), незалежно від віку, якщо 

вони звільнені зі служби: 

з 1 жовтня 2014 року 

по  30  вересня  2015  року 

на  день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і 

більше; 

з 

1  жовтня  2015  року  по  30  в

ересня  2016 року 

на день звільнення мають 

вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і більше; 

З 

1  жовтня  2016  року  по  30  в

ересня  2017 року 

на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і 

більше; 

 з 1 жовтня 2017 року 

по  30  вересня  2018  року 

на  день 

звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 

місяців ібільше; 

з 1 жовтня 2018 року 

по  30  вересня  2019  року 

на  день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і 

більше; 

з 

1  жовтня  2019  року  по  30  в

ересня  2020 року 

на день звільнення мають 

вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  ібільше; 



 з 1 жовтня 2020 року або після 

цієї дати 

на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і 

більше. 

особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом, іншим особам, зазначеним у 

пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших категорій осіб”,  в разі досягнення ними на день звільнення зі 

служби 45-річного віку,  крім осіб,  зазначених у частині третій статті 5 Закону,  за наявності 

у них  страхового  стажу  25  років  і більше,  з  яких  не менше  ніж  12 календарних років і 6 

місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх  справ, 

державній  пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та 

захисту  інформації  України, органах і підрозділах цивільного захисту,  податковій  міліції  чи 

Державній кримінально-виконавчій службі  України. Особам, які є інвалідами 

війни,  пенсія  призначається незалежно від віку; 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  та військової служби за контрактом  при  досягненні  45-річного  віку і 

за наявності в них вислуги   20  календарних  років  і  більше,  які звільняються  з 

військової  служби  відповідно  до  Закону  України  «Про державні гарантії соціального 

захисту військовослужбовців, які звільняються зі  служби  у 

зв’язку  з  реформуванням  Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» 

особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у 

пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших категорій осіб”,  які займали посади льотного складу  та  плаваючого 

складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі,  якщо 

вони мають на  день  звільнення  зі  служби вислугу 20 років і більше,  за винятком осіб, 

зазначених у частині третій  статті  5  Закону. 

особи, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8 липня 

2011  року  N  3668-VI  (  3668-17  )  «Про  заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування  пенсійної  системи»  та мають  вислугу  20  років, у разі призову їх на службу 

у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією». 

Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення 

пенсії: 

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у 

пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших категорій осіб”, які мають право на пенсію за  Законом, до вислуги 

років для призначення пенсії зараховуються: 

військова служба; 

служба в органах  внутрішніх  справ,  державній  пожежній охороні,   Державній 

службі   спеціального  зв’язку  та  захисту інформації  України,  органах  і  підрозділах 

цивільного захисту, податковій   міліції,   Державній   кримінально-виконавчій  службі 

України на  посадах  начальницького  і  рядового  складу  з  дня призначення  на 

відповідну  посаду; 

час роботи в органах державної влади,  органах  місцевого самоврядування або 

сформованих ними органах,  на підприємствах,  в установах,  організаціях  і  у  вищих 

навчальних   закладах   із залишенням  на  військовій  службі,  службі  в  органах внутрішніх 

справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального 

зв’язку  та  захисту  інформації  України,  органах  і підрозділах цивільного    захисту, 

податковій    міліції    чи    Державній кримінально-виконавчій  службі України; 

час виконання депутатських повноважень із  залишенням  на військовій  службі, службі 

в органах внутрішніх справ,  державній пожежній охороні, Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації  України,  органах  і  підрозділах цивільного захисту, 

податковій  міліції  чи  Державній  кримінально-виконавчій  службі України; 
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час перебування під вартою та  час  відбуття  покарання  в місцях позбавлення волі 

особами,  які мають право на пенсію за вислугу років,     безпідставно     притягнутими 

до  кримінальної відповідальності,    безпідставно    репресованими    та    згодом 

реабілітованими; 

час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях  примусового 

тримання осіб,  у тому числі дітей,  які були насильно вивезені  з  тимчасово 

окупованої  території  колишнього Союзу  РСР  у  період  Великої  Вітчизняної  війни 

та  які  після звільнення з цих місць були призвані  або  прийняті  на  військову 

службу,   службу   до   органів  внутрішніх  справ,  якщо  за  час перебування в зазначених 

місцях примусового тримання ними не  було вчинено злочину проти миру і людства; 

час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не 

було добровільним і особа, яка має право вислугу років, перебуваючи в полоні або 

заручником, не вчинила злочину проти миру і людства; 

час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах 

суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і 

військових формуваннях Служби   безпеки  України,  службі  в  органах внутрішніх  справ, 

податковій  міліції  чи  Державній  кримінально-виконавчій  службі України на посадах 

офіцерського та начальницького складу; 

військова  служба  у  збройних  силах,  органах внутрішніх справ, органах  державної 

безпеки держав — учасниць Співдружності Незалежних  Держав  та  інших  військових 

формуваннях,  створених законодавчими  органами  цих  держав,  Об’єднаних 

Збройних  Силах Співдружності Незалежних Держав.  Вислуга років (у тому  числі  на 

пільгових   умовах)   у  цьому  випадку  обчислюється  в  порядку, встановленому 

законодавством  держав  —  учасниць   СпівдружностіНезалежних  Держав,  на території яких 

військовослужбовці,  особи, які мають право на пенсію  за  цим 

Законом,  проходили  військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах 

державної безпеки,  якщо  інше  не  встановлено  відповідними міжнародними договорами 

України,  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

час   роботи  в  державних  органах  у  разі  переходу  на військову службу в органи і 

військові  формування  Служби  безпеки України,  Управління державної охорони 

України,  органи внутрішніх справ,  державну  пожежну  охорону,  Державну  службу 

спеціального зв’язку   та  захисту  інформації  України,  органи  і  підрозділи цивільного 

захисту, податкову або Державну кримінально-виконавчу службу  України  на  посади 

офіцерського та начальницького  складу  згідно з переліками посад, затверджуваними 

відповідно  Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування державної політики у сферах виконання кримінальних  покарань, цивільного 

захисту,  пожежної  і  техногенної  безпеки,  державної фінансової політики; 

час перебування   на   посадах   службовців   Державної кримінально-виконавчої служби 

України,  у підрозділах  професійної (невоєнізованої)   пожежної   охорони, 

які   в  подальшому  були переведені  в  категорію   посад,   що   заміщуються рядовим   і 

начальницьким складом за переліком посад ( z1160-14 ) і на умовах, які 

визначаються  центральними  органами  виконавчої  влади,  що забезпечують 

формування  державної  політики  у  сферах виконання кримінальних  покарань, цивільного 

захисту, пожежної і техногенної безпеки; 

час проходження  військової  служби  за  межами України в порядку  військового 

співробітництва або у складі національного контингенту  чи  персоналу  відповідно до 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

До вислуги   років   особам   офіцерського   складу,   особам середнього,  старшого 

та  вищого  начальницького  складу  органів 

внутрішніх  справ,  державної  пожежної  охорони, Державної служби 

спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України, органів і підрозділів цивільного 

захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої  служби  України  при 
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призначенні пенсії  додатково зараховується час  їхнього  навчання 

(незалежно  від  форми  навчання)  у  цивільних  вищих  навчальних закладах, а також в інших 

навчальних закладах, після закінчення яких  присвоюється  офіцерське  (спеціальне) 

звання, до вступу на військову службу,  службу до органів внутрішніх  прав,  державної 

пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової чи 

Державної  кримінально-виконавчої  служби 

України  або  призначення  на  відповідну  посаду в межах до п’яти 

років  із  розрахунку  один  рік навчання за шість місяців служби. 

При призначенні  пенсій особам,  які мають право на пенсію за вислугу 

років,  враховуються тільки повні  роки  вислуги  років  або страхового  стажу  без округлення 

фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення. 

Вислуга років  для  призначення  пенсії  у  разі   поновлення виплати пенсії після перерви 

в  її одержанні,  яка була раніше обчислена  особі,  яка  має  право  на  пенсію  за  вислугу 

років, відповідно  до  законодавства,  яке  діяло  на  день  попереднього звільнення цієї особи 

зі служби, перегляду не підлягає. 

Строки призначення пенсії: 

військовослужбовцям строкової служби — з  наступного  дня після  виписки  з 

госпіталю,  але  не раніше ніж з наступного дня після  звільнення   з   військової 

служби,   якщо   встановлення інвалідності  медико-соціальною експертною комісією і 

звернення за пенсією відбулися не пізніше ніж через три місяці з наступного дня після виписки 

з госпіталю або з наступного дня після звільнення з військової служби,  а сім’ям 

військовослужбовців строкової  служби та  пенсіонерів  із  числа  цих військовослужбовців — 

з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш  як  за 12 

місяців  перед  зверненням  за  пенсією.  Батькам  або  дружині (чоловікові) 

зазначених  військовослужбовців  і  пенсіонерів,  які набули   право  на 

пенсію  в  разі  втрати  годувальника,  пенсія призначається з дня звернення за пенсією; 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяким іншим особам,  які мають 

право на  пенсію  за вислугу років  відповідно  до  пунктів  «а»,  «в»  статті  12  Закону «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” 

(надалі — Закон) , —  з наступного дня після звільнення їх зі служби,  але не раніше того 

дня,  по який  їм  сплачено  грошове  забезпечення,  а членам  сімей  зазначених  осіб, які 

мають право на пенсію за Законом,  а  також  пенсіонерів  з  їх  числа  —  з   дня смерті 

годувальника,  але  не  раніше  того  дня,  по  який йому сплачено грошове забезпечення 

або  пенсію,  крім  випадків  призначення  їм пенсій з більш пізніх строків.  Особам,  які мають 

право на пенсію за Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців 

з  дня  звільнення  їх  зі  служби внаслідок захворювання (травми, 

поранення,  контузії,  каліцтва  тощо),  яке  виникло   в   період проходження військової 

служби чи під час перебування в полоні або заручником,  якщо  полонення 

чи  захоплення  заручником  не  було добровільним  і  особа,  яка  має  право на пенсію 

за  вислугу років перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і 

людства,  пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби,  але не раніше 

того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення; 

особам, які   мають  право  на  пенсію  за  вислугу років відповідно до пункту «б» статті 

12 Закону,  —  з  наступного дня після звільнення зі служби; 

особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та  деяким  іншим  особам, 

поновленим  у  військовому (спеціальному) званні, — з дня поновлення; 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяким іншим особам,  які мають 

право на  пенсію  за вислугу років,  які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням за умисний 

злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, 

— з дня звернення за пенсією; 



особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та  деяким іншим особам, які мають 

право на пенсію за вислугу років, які визнані інвалідами після закінчення трьох 

місяцівз  дня  звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що 

мали місце після звільнення їх зі служби, — з дня встановлення їм інвалідності; 

особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та деяким іншим особам, які 

набули право на пенсію за вислугу років у зв’язку із внесенням зміни в  раніше виданий  наказ 

або  інший  розпорядчий  акт  про  оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та 

звільнення зі служби,  —  з  дня  підписання наказу  або  іншого розпорядчого акта 

відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни. 

Членам сімей осіб   офіцерського   складу,   прапорщиків   і 

мічманів,  військовослужбовців  надстрокової  служби  і військової служби за контрактом та 

деяких інших  осіб,  які  мають  право  на пенсію за вислугу років, та пенсіонерів з їх числа, 

які набули право на пенсію після смерті годувальника,  — з дня виникнення права  на 

пенсію,  а  батькам або дружині (чоловікові),  які набули право на пенсію у разі втрати 

годувальника, — з дня звернення за пенсією. 

Пенсія за   минулий   час   при    несвоєчасному    зверненні призначається з дня 

виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. 

 Строки перерахунку призначених пенсій: 

При настанні обставин, які тягнуть  за  собою  зміну  розміру пенсій, призначених 

військовослужбовцям  строкової  служби  та  їх сім’ям, перерахунок цих пенсій провадиться 

відповідно до  строків, встановлених  частиною  четвертою  статті  45  Закону України «Про 

загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування» 

Перерахунок пенсій, призначених особам  офіцерського  складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, 

особам, які мають право на пенсію за  вислугу років  та  членам їх сімей, провадиться з 

першого числа місяця,  що  йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть 

за  собою  зміну  розміру  пенсії.  Якщо при цьому пенсіонер набув права  на  підвищення 

пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.  

Перерахунок раніше призначених пенсій: 

Перерахунок раніше  призначених  пенсій  військовослужбовцям, 

особам,  які  мають  право  на  пенсію за вислугу років та членам їх сімей  провадиться за 

документами,   що  є  у  пенсійній  справі,  а  також  додатковими документами, поданими 

пенсіонерами на час перерахунку. 

Пенсія за вислугу років підлягає перерахунку у зв’язку зі 

зміною  розміру  хоча  б  одного  з  видів  грошового забезпечення відповідних категорій 

військовослужбовців,  осіб, які мають право на пенсію за вислугу років,  або у зв’язку 

із  введенням для  зазначених  категорій  осіб нових щомісячних додаткових видів грошового 

забезпечення (надбавок,  доплат,  підвищень) та премій у 

розмірах,    встановлених   законодавством.   Перерахунок   пенсій 

здійснюється  на  момент  виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться  у 

порядку  (  45-2008-п  ),  встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені 

частиною другою статті 51    Закону. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших категорій 

осіб”.   У   разі   якщо  внаслідок  перерахунку  пенсій,  розміри пенсій звільненим зі служби 

військовослужбовцям,  особам,  які  мають  право  на пенсію вислугу 

років,   є  нижчими,  зберігаються  розміри  раніше  призначених пенсій. 

Звільненим  із  служби військовослужбовцям, особам, які мають право  на пенсію за 

вислугу років, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під 

час перебування  їх  у  запасі  або  у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових 

присвоєних  військових  (спеціальних)  звань  не  перераховуються. 

Період, на якій призначається пенсія:  

Пенсія за вислугу років призначається відповідній категорії осіб довічно. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45-2008-%D0%BF


Куди звертатися за призначенням пенсії : 

До територіального  органу  Пенсійного  фонду  України   або   до 

уповноваженого  ним  органу  чи  уповноваженій  особі  в  порядку, встановленому 

правлінням Пенсійного фонду України  за  погодженням із  центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення, іншими заінтересованими центральними   органами 

виконавчої  влади  та  Службою зовнішньої розвідки. 

Перелік документів необхідних для отримання пенсії: 

заява про призначення пенсії ; 

паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її 

проживання та вік; 

документи про стаж; 

довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу; 

документи про місце проживання (реєстрації) особи; 

клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію; 

документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого 

виду пенсії. 

копія документа   про   присвоєння   реєстраційного  номера облікової  картки 

платника  податків  або серія та номер паспорта (для   фізичних   осіб,   які  через  свої 

релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державноїподаткової  служби  і  мають  відмітку у паспорті); 

довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший  документ,  що  підтверджує відкриття рахунку, 

назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»; 

Розмір пенсії: 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом,  особам, які мають право на 

пенсію за  Законом України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

та деяких інших категорій осіб” (надалі — Закон) , які мають  вислугу 20 років і більше (пункт 

«а» статті 12 Закону): за вислугу 20  років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком 

або за станом здоров’я   —   55  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення (стаття 

43 Закону); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти  відповідних  сум  грошового 

забезпечення; 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  та військової служби за контрактом,  особам, які мають право на пенсію 

за вислугу років, які мають  страховий  стаж  25  років  і  більше,  з  яких не менше 12 

календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах 

внутрішніх  справ,  державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, органах і  підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи 

Державній кримінально-виконавчій  службі  України  (пункт «б» статті 12 Закону): за 

страховий  стаж  25  років  —  50 процентів і за кожний повний рік стажу 

понад  25  років  —  1  процент  відповідних  сум грошового забезпечення  (стаття  43 Закону); 

особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям 

надстрокової  служби  та військової служби за контрактом,  які звільняються з військової 

служби на умовах Закону України     «Про    державні    гарантії соціального    захисту 

військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв’язку  з 

реформуванням   Збройних  Сил  України,  та  членів  їхніх  сімей» (  1763-15  )  (пункт 

«в»  статті  12):  за вислугу 20 років — 50 процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення 

із збільшенням цього  розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 

років,  але  не  більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення  (стаття 43 

Закону). 

Максимальний розмір пенсії, обчислений  відповідно до цієї статті, 

не  повинен  перевищувати  70  процентів  відповідних сум грошового 

забезпечення  (стаття  43 Закону),  а  особам,  які  під  час проходження  служби  брали участь 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1763-15


у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС і віднесені в установленому законом 

порядку до категорії  1,  —  100  процентів,  до категорії 2, — 95 процентів. 

Мінімальний  розмір пенсії за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового 

мінімуму   для  осіб,  які  втратили  працездатність,  визначеного законом. 

Підвищення пенсій за вислугу років. Надбавки та допомога до пенсії за вислугу років : 

До пенсії  за  вислугу   років,   що   призначається   особам офіцерського 

складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та військової 

служби  за  контрактом,  особам, які  мають  право  на  пенсію  (у  тому числі до обчисленої в 

мінімальному розмірі), нараховується: 

надбавка непрацюючим пенсіонерам,  які  мають  на  своєму утриманні непрацездатних 

членів сім’ї,  що належать до осіб,  які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника 

(стаття  30 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

та деяких інших категорій осіб” ),  — на  кожного  непрацездатного  члена  сім’ї  в розмірі 50 

процентів прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність. При 

цьому  надбавка  нараховується тільки на тих членів сім’ї,  які не одержують 

пенсійні    виплати     із     солідарної     системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування,  державну соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права 

на  пенсію,  та інвалідам,  державну  соціальну  допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам,  допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на 

пенсію,  зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за 

вислугу років за  вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну 

допомогу або нараховано на  цього  члена  сім’ї надбавку.   За 

наявності   в   сім’ї   двох   або   більше   пенсіонерів   кожний 

непрацездатний  член  сім’ї,  який  перебуває  на   їх   спільному утриманні, враховується  для 

нарахування надбавки тільки одному пенсіонерів за їх вибором; 

державна соціальна допомога на догляд інвалідам  I  групи внаслідок  причин, 

вказаних  у пункті «б» статті 20 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших категорій осіб”, або  внаслідок  трудового  каліцтва, 

професійного  чи  загального захворювання,   або   одиноким   пенсіонерам,   які  за висновком 

лікарсько-консультативної комісії потребують догляду,  у порядку і на 

умовах,  передбачених  Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають  права  на  пенсію,  та  інвалідам» ( 1727-15 ); 

надбавка особам,   які   мають  особливі  заслуги  перед Батьківщиною,  у порядку і на 

умовах, передбачених статтею  16 

Закону   України   «Про   статус   ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту»   ( 3551-

12 ),  а особам,  які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,—у порядку і на 

умовах, передбачених статтею 9 Закону України «Про  основні  засади соціального захисту 

ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні» ( 3721-12 ). 

Надбавки та  допомога,  передбачені  цією   статтею,   можуть нараховуватися 

одночасно. 

 

3. Поняття державної соціальної допомоги 

Соціальна допомога - один з видів соціального забезпечення. Вперше поняття допомоги 

було досліджене В.С.Андреєвим. На його думку, допомоги - це всі, крім пенсій, грошові 

виплати аліментарного характеру з фондів для непрацездатних, які являють собою підтримку 

громадянам у встановлених законом випадках. 

Державні соціальні допомоги порівняно новий вид соціального забезпечення. Їх поява 

зумовлена необхідністю подолання ряду негативних наслідків переходу економіки до 

ринкових відносин. Важливо усвідомити, що практична цінність соціальної допомоги полягає 

у тому, що кожний громадянин України тим самим отримує право на матеріальне 

забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму у разі, якщо з незалежних від 

нього причин його середньомісячний дохід не відповідає встановленому законодавством 

рівню, і якщо такий громадянин в силу різних обставин не застрахований в системі 

загальнообов’язкового соціального страхування або якщо тривалість його страхового стажу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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не дає йому право на отримання соціальних страхових виплат. 

Серед характерних рис соціальних допомог виділяють такі: 1) вони мають аліментарний 

характер, оскільки призначаються безоплатно і не пов’язані з трудовою діяльністю особи чи 

сплатою нею страхових внесків; 2) основним джерелом їх виплати є кошти Державного чи 

місцевого бюджетів. Переважно для виплати цих допомог кошти надходять у вигляді 

субвенцій до місцевих бюджетів; 3) перелік категорій осіб, які мають право на такі допомоги, 

визначається законами України; 4) вони надаються з метою матеріальної підтримки 

малозабезпечених або для компенсації (часткової чи повної) витрат, які понесені у зв’язку з 

настанням соціального ризику; 5) розмір допомог, як правило, співвідноситься з величиною 

прожиткового мінімуму або з гарантованим рівнем забезпечення такого мінімуму; 

6) їх призначення має так званий адресний характер. 

Державна соціальна допомога не пов'язана із загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням. Найбільш поширеними видами є:  

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;  

допомога малозабезпеченим;  

допомога дітям- інвалідам та інвалідам з дитинства;  

допомога на догляд за інвалідами внаслідок психічного захворювання;  

державна допомога сім'ям з дітьми;  

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;  

державна допомога на поховання;  

інші види допомоги.  

Отже, відповідаючи на дане питання, необхідно розкрити, які саме види державної 

соціальної допомоги передбачені законодавством, розкрити ці види, та визначити підстави та 

порядок надання окремих вдів соціальної допомоги. Відповідь на питання про Державні 

соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію.  

Допомога малозабезпеченим, перш за все має ґрунтуватися на аналізі чинного 

законодавства, зокрема, Законі України ―Про державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію та інвалідам‖ від 18.05.2004 року, що визначає правові засади надання 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також 

надання державної соціальної допомоги на догляд. А також положення Закону України ―Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям‖ від 01.06.2000 року, що спрямований 

на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист - забезпечення 

рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги 

найменш соціально захищеним сім'ям.  

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - 

щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм відповідного Закону у 

грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; Особа, яка не має права 

на пенсію, - особа, яка досягла віку 63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного 

законодавства. Призначаються такі види державної соціальної допомоги: державна соціальна 

допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; державна соціальна допомога на 

догляд.  

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – це щомісячна виплата, що 

надається малозабезпеченим сім'ям, у яких з поважних або незалежних від них причин 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством для сім'ї. Вона виплачується у грошовій формі у розмірі, що залежить від 

величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї. При відповіді на наступне питання слід 

враховувати положення наступних нормативних актів: Конвенція про допомоги по 

інвалідності, по старості і у зв'язку з втратою годувальника від 29.06.1967 року № 128; Закону 

України ―Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам‖ від 

16.11.2000 року, що гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне 

забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність 

шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму; 

Постанова КМУ від 02.08.2000 року № 1192 ―Про надання щомісячної грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за 



висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на 

догляд за ним‖.  

 

Особливо важливе значення у відповіді на наступне питання відіграє Постанова КМУ 

від 27 грудня 2001 року № 1751 ―Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми», а також інші нормативно-правові акти. Відповідно до 

законодавства громадянам призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:  

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;  

2) одноразова допомога при народженні дитини;  

3) допомога для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;  

4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;  

5) допомога на дітей одиноким матерям.  

Державні допомоги сім'ям з дітьми виплачуються за рахунок коштів Державного 

бюджету України, які передаються місцевим бюджетам у вигляді субвенцій. При відповіді на 

наступне питання, перш за все необхідно надати визначення терміну ―субсидія‖, визначити 

коло нормативних актів, що регулюються підстави та порядок оформлення житлових субсидій 

в Україні, а також субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.  

Субсидії — це адресні безготівкові державні допомоги, які надаються громадянам для 

відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних 

послуг, а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на 

оплату поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях: державного та 

громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, – на оплату користування 

житлом. приватного житлового фонду та фонду житлово- будівельних кооперативів – на 

оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності – на оплату 

комунальних послуг, прид-бання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива. Для призначення субсидій громадяни подають до відділів (управлінь) субсидій заяву. 

Розмір субсидії не може бути більшим від розміру житлово- комунальних платежів. При цьому 

власник або наймач житла повинен сплачувати визначений відсоток платежів.  

Наступне питання передбачає необхідність визначення того, що є спеціальною 

державною допомогою, хто є суб’єктом отримання даної допомоги, а також порядок надання 

даної допомоги. Які особи відносяться до постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, а 

також які особи відносяться до ветеранів війни та ветеранів праці.  

Серед цих допомог необхідно виділити два їх види залежно від суб'єкта, який має на них 

право. Це – допомоги дітям та їхнім батькам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

аварії, а також допомоги та компенсації особам, які постраждали внаслідок цієї техногенної 

катастрофи. Крім допомог потерпілим дітям та їхнім батькам, законодавством також 

передбачено виплата допомог та компенсацій особам, які віднесені до постраждалих осіб 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. Компенсації за майно, втрачене у зв'язку з евакуацією, 

відселенням або самостійним переселенням, надаються один раз.  

Особам, які стали інвалідами внаслідок Чоронобильської катастрофи, виплачуються 

також допомоги за шкоду, заподіяну здоров'ю. При висвітлені наступного питання, необхідно 

визначити поняття кожної з категорії осіб, які отримують відповідні види допомог, окреслити 

коло спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють дані питання, і на їх основі 

визначати підстави та порядок надання цих допомог.  

До державних соціальних допомог належить і допомога на поховання. Державна 

допомога на поховання призначається і виплачується органами соціального захисту за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. Допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років, 

виплачуються, коли місячний розмір їхньої пенсії не досягає визначеного законом 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Призначення допомоги 

здійснюють органи, які призначають пенсії. Виплата допомоги проводиться за рахунок коштів 

Державного бюджету.  

Грошова допомога біженцям складається з одноразової грошової допомоги для 

придбання товарів першої потреби та одноразової грошової допомоги на відшкодування 



вартості переїзду до регіонального пункту тимчасового розміщення біженців. Державною 

допомогою є також разова грошова допомога ветеранам війни. Вона передбачена Законом 

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

Особливим видом державної допомоги в Україні є стипендії Президента України 

дітям журналістів. Право на стипендію мають діти до 18 років, а також діти-інваліди до 23 

років.  

Державною допомогою вважається і щомісячна державна допомога дітям віком до 

16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД. Згідно із Законом 

України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».  

Нарешті, ще одним видом державної допомоги можна вважати безкоштовне 

забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей. Вона виплачується у натуральному вигляді. Повідомлення про 

призначення державної соціальної допомоги або відмова у її призначенні надається заявникові 

у письмовій формі разом з поясненням порядку її оскарження. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність пенсії за вислугу років? 

2. Яким чином нараховується пенсія за службу в органах внутрішніх справ? 

3. Хто має право на отримання пенсії за вислугу років? 
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