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Энциклопедия бухгалтера и экономиста
приложение, январь 2008
Социальное обеспечение в Украине

В настоящем Приложении представлено ряд законов по страхова-
нию с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2008 г.

Тексты законов приведены в кодифицированном виде, то есть 
приводятся не только действующая на момент выхода Приложения  
редакция Закона, но и ранее действовавшая редакция.

Изменения, вносимые в действующую редакцию статьи (пункта, 
абзаца) Законом Украины от 28.12.2007 г. № 107-VI «О Государствен-
ном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины», даны жирным курсивом.

Текст статей (пунктов, абзацев), в которые не вносились изме-
нения представлен обычным шрифтом.

Утратившие силу нормы набраны мелким шрифтом и заключены 
в скобки <...>. 
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про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування

Закон України від 09.07.2003 р.№ 1058-IV

(зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31.12.2008 р.)

За станом на 01.01.2008 р.

Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України 
та Основ законодавства України про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми 
функціонування системи загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, 
надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що форму-
ються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та ін-
ших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок 
формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування 
за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування 
довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, 
членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Зміна умов і норм загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін 
до цього Закону.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні:
актуарні розрахунки — фінансовий аналіз коротко- і довгостро-

кових наслідків функціонування системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових 
потоків, оцінку фінансових зобов’язань, довгостроковий прогноз 
стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довго-
строкових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі;
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довічна пенсія з коштів Накопичувального пенсійного фонду 
(далі — довічна пенсія) — пенсійна виплата, сума якої визначається 
в договорі страхування довічної пенсії та сплачується у визначе-
ному законом порядку застрахованій особі після досягнення нею 
пенсійного віку або членам її сім’ї чи спадкоємцям у випадках, 
передбачених цим Законом;

застрахована особа — фізична особа, яка відповідно до цього 
Закону підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному 
страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються 
чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески 
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

зберігач — банк, який здійснює свою діяльність відповідно 
до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає 
вимогам цього Закону щодо зберігання та обслуговування коштів 
Накопичувального фонду;

коефіцієнт страхового стажу — величина, що визначається 
відповідно до цього Закону для обрахування страхового стажу при 
обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов’язко-
вого державного пенсійного страхування;

компанія з управління активами — юридична особа, яка здійснює 
управління активами на підставі ліцензії на провадження професій-
ної діяльності з управління активами в частині управління пенсійни-
ми активами та обирається за результатами тендера;

мінімальна пенсія — державна соціальна гарантія, розмір якої 
визначається цим Законом;

мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається 
розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати 
на розмір страхового внеску, встановлених законом на день от-
римання заробітної плати (доходу);

накопичувальний пенсійний рахунок — частина персональної 
облікової картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає 
стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній си-
стемі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Накопичувальний пенсійний фонд (далі — Накопичувальний 
фонд) — цільовий позабюджетний фонд, який створюється відпо-
відно до цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих 
осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках 
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та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на ко-
ристь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються 
для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразо-
вих виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених 
цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, 
передбачені цим Законом;

недержавний пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, 
який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне 
пенсійне забезпечення;

непрацездатні громадяни — особи, які досягли встановленого 
законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-ін-
валіди, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника відповідно до цього Закону;

одиниця пенсійних активів Накопичувального фонду (далі — 
одиниця пенсійних активів) — одиниця виміру загальної вартості 
пенсійних активів Накопичувального фонду, що накопичені та об-
ліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахова-
ної особи, яка застосовується для визначення вартості пенсійних 
активів на момент їх оцінки;

одноразова виплата — пенсійна виплата, що здійснюється в разі 
досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших ви-
падках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок 
коштів Накопичувального фонду;

основні напрями інвестиційної політики — документ, який від-
повідно до вимог цього Закону визначає напрями та обмеження 
інвестування коштів Накопичувального фонду, рівні інвестиційного 
доходу, суми коштів на адміністративні витрати, видатки на фінансу-
вання оплати договорів страхування довічних пенсій та одноразових 
виплат у відповідному році;

пенсійні виплати — грошові виплати в системі загальнообов’-
язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються 
у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;

пенсія — щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отри-
мує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим 
Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують 
члени її сім’ї у випадках, визначених цим Законом;
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пенсійні активи Накопичувального фонду (далі — пенсійні активи) — 
грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов’язання щодо них, які 
сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді;

пенсіонер — особа, яка відповідно до цього Закону отримує пен-
сію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію в разі 
смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом;

персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування (далі — персоніфікований облік) — ор-
ганізація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, 
що використовуються в системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування в порядку, визначеному цим Законом;

пов’язана особа:
юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридич-

ною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або 
перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за від-
повідною юридичною особою. Членами сім’ї фізичної особи вважа-
ються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так 
і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей 
або батьків фізичної особи;

посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена 
виконувати від імені юридичної особи юридичні дії, спрямовані 
на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також 
члени сім’ї такої посадової особи.

Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння 
безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб 
найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 
як 20 відсотків статутного фонду юридичної особи, або управління 
найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. 
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного 
фонду юридичної особи (голосів у органі управління) визначається 
як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній 
особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою 
фізичною особою або членами її сім’ї;

представники застрахованих осіб — профспілки або їх об’-
єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи 
(представники);
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представники роботодавців — організації роботодавців, їх об’-
єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представ-
ники);

професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних 
активів — професійна діяльність, що розуміється в значенні, визна-
ченому Законом України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» та пов’язана з управлінням пенсійними активами 
Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отри-
мання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;

Рада Накопичувального фонду — вищий колегіальний орган 
управління накопичувальною системою загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування, що створюється та діє в порядку, 
визначеному цим Законом;

роботодавець — власник підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду 
діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує 
працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних 
підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого 
в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому 
числі міжнародної), філії та представництва, який використовує 
працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжна-
родними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України;

соціальні послуги — послуги, що надаються особам за рахунок 
коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених цим 
Законом;

страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала 
державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законо-
давством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який 
сплачено страхові внески;

страхові внески — кошти відрахувань на соціальне страхування 
та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені 
згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно 
до цього Закону;
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страхова організація — юридична особа, виключним видом ді-
яльності якої є страхування життя, має відповідну ліцензію, видану 
в порядку, встановленому законодавством, та здійснює страхування 
і виплату довічних пенсій;

страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно 
до цього Закону сплачують страхові внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування;

тендер — відкритий конкурс, порядок організації та проведення 
якого визначається цим Законом;

уповноважений банк — банк, який здійснює свою діяльність 
відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність 
та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного 
фонду;

чиста вартість одиниці пенсійних активів — вартість одиниці 
пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим 
Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на за-
гальну кількість одиниць пенсійних активів на день розрахунку;

чиста вартість пенсійних активів — різниця між вартістю пенсій-
них активів на день проведення розрахунку та загальною сумою 
зобов’язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню 
на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою 
та в порядку, визначеними Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регу-
лювання ринків фінансових послуг України та Національним банком 
України.

Стаття 2. Структура системи пенсійного 
забезпечення в Україні

1. Система пенсійного забезпечення в Україні складається 
з трьох рівнів.

Перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування (далі — солідарна система), 
що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення 
виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсій-
ного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування (далі — накопичувальна систе-
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ма пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення 
коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 
фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних 
пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених 
законом.

Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, 
що базується на засадах добровільної участі громадян, робото-
давців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою 
отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, 
передбачених законодавством про недержавне пенсійне забез-
печення.

2. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення 
в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

3. Для окремих категорій громадян законами України можуть 
встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпе-
чення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування і недержавного пенсійного забезпечення.

4. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати 
пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного за-
безпечення в Україні. Обов’язковість участі або обмеження щодо 
участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забез-
печення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються 
законами з питань пенсійного забезпечення.

Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пен-
сійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іно-
земних пенсійних системах регулюються відповідно цим Законом, 
іншими законами з питань пенсійного забезпечення та міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

Стаття 3. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення в Україні
1. Суб’єктами солідарної системи є:
застраховані особи, а в окремих випадках, визначених цим За-

коном, — члени їхніх сімей та інші особи;
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страхувальники;
Пенсійний фонд;
уповноважений банк;
підприємства, установи, організації (далі — організації), що здійс-

нюють виплату і доставку пенсій.
2. Суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпе-

чення є:
особи, від імені та на користь яких здійснюється накопичення 

та інвестування коштів;
підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійс-

нюють перерахування внесків до системи накопичувального пен-
сійного забезпечення;

Накопичувальний фонд;
недержавні пенсійні фонди;
юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління 

Накопичувальним фондом і недержавними пенсійними фондами 
та управління їх пенсійними активами;

зберігач;
страхові організації.
Інші суб’єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення 

можуть бути визначені законами України.

Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні
1. Законодавство про пенсійне забезпечення базується на Кон-

ституції України, складається з Основ законодавства України 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, цього 
Закону, закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, 
якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні 
від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 
та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародних договорів 
з пенсійного забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України (далі — закони про пенсійне забезпечення), 
а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих 
відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють 
відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, 
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ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забез-
печення, то застосовуються норми міжнародного договору.

3. Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:
види пенсійного забезпечення;
умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;
пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа 

має право на отримання пенсійних виплат;
джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне 

забезпечення;
умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;
організація та порядок здійснення управління в системі пенсій-

ного забезпечення.

Стаття 5. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб’єктами 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися 
на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або 
в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Виключно цим Законом визначаються:
принципи та структура системи загальнообов’язкового держав-

ного пенсійного страхування;
коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню;
платники страхових внесків, їх права та обов’язки;
порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, 

стягнення заборгованості за цими внесками;
види пенсійних виплат;
умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних 

виплат;
пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має 

право на призначення пенсії за віком;
мінімальний розмір пенсії за віком;
порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов’язковим 

державним пенсійним страхуванням;
порядок використання коштів Пенсійного фонду та Накопичу-

вального фонду;
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організація та порядок здійснення управління в системі загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування.

Стаття 6. Соціальні виплати непрацездатним громадянам
1. Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи 

пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбав-
ки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку 
та за рахунок коштів, визначених законодавством.

2. У разі якщо сукупність виплат, зазначених у частині першій цієї 
статті, разом з пенсійними виплатами із системи пенсійного забез-
печення та іншими доходами не досягають розміру прожиткового 
мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такі 
громадяни мають право на отримання державної соціальної допомо-
ги в порядку, розмірах та за рахунок коштів, визначених законом.

Стаття 7. Принципи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування

1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування здійс-
нюється за принципами:

законодавчого визначення умов і порядку здійснення загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування;

обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудо-
вого договору (контракту) та інших підставах, передбачених законо-
давством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, 
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності;

права на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього 
Закону не підлягають загальнообов’язковому державному пенсій-
ному страхуванню;

заінтересованості кожної працездатної особи у власному мате-
ріальному забезпеченні після виходу на пенсію;

рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних 
виплат та виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового 
стажу та розміру заробітної плати (доходу);

солідарності та субсидування в солідарній системі;
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фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних 
послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів 
цільових фондів;

спрямування частини страхових внесків до Накопичувального 
фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії 
і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахо-
ваної особи з урахуванням інвестиційного доходу;

державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх 
прав, передбачених цим Законом;

організації управління Пенсійним фондом на основі паритетності 
представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави 
і на засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності;

обов’язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду 
витрат, пов’язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, 
в обсягах, передбачених цим Законом;

цільового та ефективного використання коштів загальнообов’-
язкового державного пенсійного страхування;

відповідальності суб’єктів системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування за порушення норм цього Закону, 
а також за невиконання або неналежне виконання покладених 
на них обов’язків.

2. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основ-
ним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, 
не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 8. Право громадян України на отримання 
пенсійних виплат та соціальних послуг

1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної 
системи мають:

1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом 
та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані 
інвалідами в установленому законодавством порядку і мають не-
обхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, 
а в разі смерті цих осіб — члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 
цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;

2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призна-
чена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечен-
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ня» (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне 
довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але 
вони мали право на призначення пенсії за Законом України «Про 
пенсійне забезпечення» — за умови, якщо вони не отримують пенсію 
(щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також 
у випадках, передбачених цим Законом, — члени їхніх сімей.

2. Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати 
за рахунок коштів Накопичувального фонду мають застраховані 
особи і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку, 
визначених цим Законом.

3. Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові вне-
ски в порядку та розмірах, встановлених цим Законом, до солідарної 
системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, 
мають право на умовах, визначених цим Законом, на отримання 
пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/
або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок 
коштів Накопичувального фонду.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 
на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат 
і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах 
та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.

Стаття 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг
1. Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фон-

ду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:
1) пенсія за віком;
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання 

(у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з ди-
тинства);

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
2. За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються 

на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні 
виплати:
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1) довічна пенсія з установленим періодом;
2) довічна обумовлена пенсія;
3) довічна пенсія подружжя;
4) одноразова виплата.
3. У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок 

коштів Пенсійного фонду.
До соціальних послуг, передбачених цим Законом, належить 

допомога на поховання пенсіонера.

Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, 

по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається 
один із цих видів пенсії за її вибором.

2. Особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один 
з видів довічної пенсії за її вибором.

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню 
підлягають:

1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працю-
ють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відпо-
відно до законодавства України, незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, 
відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств 
та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних 
та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали 
особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний по-
даток, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеці-
альний торговий патент) на умовах трудового договору (контракту) 
або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, 
або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, 
організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового 
характеру;
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2) члени колективних та орендних підприємств, сільськогоспо-
дарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі 
тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований пода-
ток, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, 
придбали спеціальний торговий патент);

3) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому 
числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований 
податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський по-
даток, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей 
зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними 
підприємницької діяльності.

До членів сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяль-
ності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які 
досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових 
відносинах з такою фізичною особою — суб’єктом підприємницької 
діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність 
і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю;

4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займають-
ся адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, по-
в’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності;

5) громадяни України, які працюють у розташованих за межами 
України дипломатичних представництвах, консульських установах 
України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах 
підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених 
відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України);

6) громадяни України та особи без громадянства, які працюють 
в іноземних дипломатичних представництвах та консульських 
установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших ві-
докремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, 
міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо 
інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України);

7) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспі-
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лок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) 
за роботу на виборній посаді;

8) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних 
Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповід-
но до законів України військових формуваннях, а також в органах 
Міністерства внутрішніх справ України;

9) працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних 
частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад 
аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодав-
ства на постійній основі;

10) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
11) особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», крім осіб, які 
отримують виплати у зв’язку зі смертю годувальника, та непрацюю-
чих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання;

12) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку 
або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направ-
ленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної 
плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства);

13) особи, які відповідно до законів отримують допомогу по до-
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

14) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, 
опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-
інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють 
догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 
досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи от-
римують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездат-
ності;

16) пункт 16 статті 11 виключено
(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

17) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової 
служби), особи рядового і начальницького складу.
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18) батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу, 
прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення 
відповідно до законодавства.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

Стаття 12. Добровільна участь у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному стра-
хуванню відповідно до статті 11 цього закону, у тому числі іноземці 
та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють 
на території України, громадяни України, які постійно проживають 
або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, мають право на добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній 
системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або 
одночасно в обох системах.

2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, беруть добро-
вільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування протягом терміну, визначеного в договорі про 
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, але не менше одного року.

3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, подають до те-
риторіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання 
відповідну заяву за формою, встановленою правлінням Пенсійного 
фонду, та документи за затвердженим ним переліком.

Територіальний орган Пенсійного фонду, що отримав заяву про 
добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, має право перевіряти викладені в за-
яві відомості та вимагати від особи, яка подала заяву, документи, 
що підтверджують зазначені відомості.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, тери-
торіальним органом Пенсійного фонду в термін не пізніше ніж 30 
календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про 
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добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування (далі — договір про добровільну участь) 
відповідно до типового договору, що затверджується правлінням 
Пенсійного фонду.

4. Договір про добровільну участь повинен містити:
назву документа;
відомості про особу, які відповідно до цього Закону вносяться 

до системи персоніфікованого обліку;
вид системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, у якій особа братиме участь;
термін дії договору;
розмір та порядок сплати страхових внесків;
умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати 

відповідно до цього Закону;
умови розірвання договору;
права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання 

або неналежне виконання умов договору;
інші умови за згодою сторін або передбачені типовим договором 

про добровільну участь, що не суперечать цьому Закону.
5. Договором про добровільну участь може бути передбачена 

одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків 
за попередні періоди. При цьому сума сплачених страхових внесків 
за кожний місяць не може бути меншою мінімального страхового 
внеску.

6. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його 
підписання.

7. Територіальний орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні 
договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному стра-
хуванню;

не відповідає іншим вимогам, визначеним частиною першою 
цієї статті;

подала неповні або недостовірні відомості;
уже уклала договір про добровільну участь, строк дії якого 

не припинено або за яким не виконала передбачені договором 
умови;

бажає укласти договір на строк менше одного року.
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В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну 
участь не допускається.

8. Договір про добровільну участь може бути достроково розір-
ваний:

застрахованою особою:
за умови дії договору не менше одного року;
у разі систематичного порушення територіальним органом Пен-

сійного фонду умов договору;
за згодою сторін, якщо договір діяв не менш одного року;
територіальним органом Пенсійного фонду в разі:
набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зо-

бов’язань щодо участі в системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим За-
коном вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь 
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання;

систематичного порушення застрахованою особою умов до-
говору;

смерті застрахованої особи.
В інших випадках дострокове розірвання договору про добро-

вільну участь не допускається.

Стаття 13. Припинення участі в системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Участь застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування припиняється:

у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону, втратила 
визначений цим Законом статус застрахованої особи;

у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь або 
дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених 
цим Законом;

у разі якщо застрахованій особі відповідно до цього Закону при-
значено пенсію і вона не продовжує працювати або якщо застра-
хована особа відповідно до цього Закону набула права на довічну 
пенсію чи одноразову виплату;
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у разі смерті застрахованої особи.
2. У разі якщо особа не сплачувала страхові внески на загаль-

нообов’язкове державне пенсійне страхування під час навчання, 
у період визнання інвалідом, тимчасового виїзду за кордон тощо, 
за нею зберігається право на набутий страховий стаж та право 
на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсій-
ному рахунку.

3. Особа, яка припинила участь у системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, може поновити свою участь 
у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона 
підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуван-
ню відповідно до цього Закону або шляхом укладення в установле-
ному цим Законом порядку договору про добровільну участь.

Стаття 14. Страхувальники
Страхувальниками відповідно до цього Закону є:
1) роботодавці:
підприємства, установи і організації, створені відповідно до зако-

нодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності 
та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні 
партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відо-
кремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, 
об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають 
окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застраховани-
ми особами), фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності 
та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподатку-
вання (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільського-
сподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які 
використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, 
або за договорами цивільно-правового характеру, — для осіб, за-
значених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону;

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські коо-
перативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали 
особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний 
податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали 
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спеціальний торговий патент), — для осіб, зазначених у пункті 2 
статті 11 цього Закону;

дипломатичні представництва, консульські установи України, 
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств 
та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно 
до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно 
здійснюють розрахунки із застрахованими особами, — для осіб, 
зазначених у пункті 5 статті 11 цього Закону;

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи 
іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підроз-
діли іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, 
розташованих на території України, — для осіб, зазначених у пункті 
6 статті 11 цього Закону;

2) підприємства, установи, організації, військові частини та ор-
гани, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забез-
печення, допомогу, — для осіб, зазначених у пунктах 7 — 9, 12-14, 
17 і 18 <12 — 14 і 17> статті 11 цього Закону;

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

3) пункт 3 статті 14 виключено
(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV)

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійного захворювання України — для працюючих 
осіб, за яких роботодавець сплачує внески в сумі меншій, ніж сума 
внеску із заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я, 
а також для непрацюючих осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 
цього Закону;

5) застраховані особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11 та ча-
стині першій статті 12 цього Закону.

Стаття 15. Платники страхових внесків
1. Платниками страхових внесків до солідарної системи є страху-

вальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, 
зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.

2. Платниками страхових внесків до Накопичувального фонду 
є застраховані особи, зазначені в пунктах 1 — 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 
<15 і 17> статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI
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3. Страхувальники набувають статусу платників страхових вне-
сків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним 
органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою 
статті 12 цього Закону, — з дня набрання чинності договором про 
їх добровільну участь.

4. Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазна-
чених у статті 14 цього Закону, здійснюється у такому порядку:

для юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової фор-
ми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — 
підприємців, зазначених у пунктах 1 — 4 статті 14 цього Закону, 
на яких поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», — на підставі відо-
мостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором 
згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців», не пізніше наступного робо-
чого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними 
органами Пенсійного фонду;

для страхувальників, зазначених у пунктах 1 — 5 статті 14 цього 
Закону, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», — у по-
рядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше на-
ступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

5. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника 
страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робо-
чого дня з дня взяття на облік.

6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється територіальними 
органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної 
картки, наданих державним реєстратором, а страхувальників, на яких 
не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб — підприємців», — за їх заявою після про-
ведення передбачених законодавством перевірок страхувальника, 
звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку.

Стаття 16. Права та обов’язки застрахованої особи
1. Застрахована особа має право:
1) отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
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2) отримувати від страхувальника підтвердження про сплату 
страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

3) вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому 
числі в судовому порядку;

4) отримувати безоплатно у виконавчих органах Пенсійного фонду 
відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоні-
фікованого обліку, в тому числі інформацію про пенсійні активи, що облі-
ковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку, та про призначен-
ня і здійснення пенсійних виплат за формою, встановленою правлінням 
Пенсійного фонду, та в порядку, визначеному цим Законом;

5) звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного 
фонду про уточнення відомостей, внесених до персональної об-
лікової картки в системі персоніфікованого обліку;

6) обирати або змінювати в порядку, визначеному законом, стра-
хову організацію, яка здійснює виплату довічних пенсій;

7) обирати порядок здійснення виплати пенсії;
8) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії 

страхувальника, виконавчих органів Пенсійного фонду, їх посадових 
осіб та інших суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування;

9) на отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, перед-
бачених цим Законом;

10) залишатись учасником системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування в разі тимчасового припинення 
до досягнення пенсійного віку сплати страхових внесків з дотри-
манням вимог цього Закону;

11) достроково розривати договір про добровільну участь у по-
рядку, визначеному цим Законом;

12) інші права відповідно до цього Закону.
2. Застрахована особа зобов’язана:
1) пред’являти свідоцтво про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на вимогу страхувальника, посадових осіб 
виконавчих органів Пенсійного фонду;

2) надавати на вимогу страхувальника, територіального органу 
Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають 
бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в си-
стемі персоніфікованого обліку;
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3) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну 
даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі 
персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, 
що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом де-
сяти днів з моменту їх виникнення;

4) укладати договір страхування довічної пенсії з обраною стра-
ховою організацією та не розривати цей договір протягом життя 
(крім випадків зміни страхової організації згідно із цим Законом);

5) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом, а також 
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього 
Закону.

Стаття 17. Права та обов’язки страхувальників
1. Страхувальник має право:
1) безоплатно отримувати від територіальних органів Пенсійного 

фонду інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених 
на нього цим Законом;

2) отримувати від територіальних органів Пенсійного фонду під-
твердження про одержання сплачених ним страхових внесків;

3) оскаржувати в установленому законодавством порядку рі-
шення органів Пенсійного фонду та дії посадових осіб виконавчих 
органів Пенсійного фонду;

4) захищати свої права та законні інтереси, а також права та за-
конні інтереси застрахованих осіб, у тому числі в суді.

2. Страхувальник зобов’язаний:
1) пункт 1 частини другої статті 17 виключено

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи за кожним 
календарним місяцем та календарним роком, зберігати ці дані 
за період до 1 липня 2000 року протягом 75 років, а за період після 
цієї дати — протягом усього часу сплати страхових внесків та про-
тягом п’яти років після припинення їх сплати на паперових носіях 
та в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують 
ідентичність паперової та електронної форми документа, після 
чого дані передаються до архіву на належне зберігання протягом 
70 років згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів 
України;
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3) допускати посадових осіб виконавчих органів Пенсійного 
фонду до перевірок правильності обчислення та сплати страхових 
внесків, надавати їм передбачені законодавством документи та по-
яснення з питань, що виникають під час перевірок;

4) подавати звітність територіальним органам Пенсійного фон-
ду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним 
фондом;

5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу — чле-
нам сім’ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну 
плату (дохід), суми сплачених страхових внесків та інші відомості, 
що стосуються застрахованої особи та подаються до територіальних 
органів Пенсійного фонду;

6) нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки 
та в повному обсязі страхові внески;

7) пред’являти на вимогу виконавчих органів Пенсійного фонду 
та застрахованих осіб, за яких страхувальник сплачує страхові вне-
ски, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків;

8) вимагати в разі прийому на роботу або укладення відповідного 
договору із фізичною особою пред’явлення нею свідоцтва про за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування;

9) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про при-
йом на роботу або укладення відповідного договору з фізичною 
особою, яка не зареєстрована в системі загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування (у тому числі вперше приймається 
на роботу) або не пред’явила на вимогу страхувальника свідоцтво 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, і подавати 
необхідні відомості та документи для реєстрації зазначеної особи;

10) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду від 
імені фізичної особи, яку він зобов’язаний зареєструвати у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, сві-
доцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
та видати його застрахованій особі;

11) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду:
абзац другий пункту 11 частини другої статті 17 виключено

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

абзац третій пункту 11 частини другої статті 17 виключено
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)
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про відкриття або закриття поточних рахунків у банках чи в ор-
ганах Державного казначейства України, які використовуються для 
здійснення відповідної діяльності;

про чисельність найманих працівників, розмір їх заробітної плати 
(доходу) за встановленою формою звітності;

про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфіко-
ваного обліку, про застраховану особу, за яку або на користь якої 
ним сплачуються страхові внески, у десятиденний термін із дня 
одержання цих відомостей;

12) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом, а також нор-
мативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

3. Страхувальники, зазначені у пунктах 1 — 5 статті 14 цього 
Закону, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», по-
винні подати заяву про взяття на облік в територіальних органах 
Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного 
фонду, як платників страхових внесків.

Стаття 18. Страхові внески на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування

1. Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, 
що спрямовуються до Накопичувального фонду, встановлює Вер-
ховна Рада України відповідно для страхувальників і застрахова-
них осіб за результатами актуарних розрахунків, виходячи з того, 
що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат 
і соціальних послуг, передбачених цим Законом, а також покриття 
адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Пропозиції про розмір страхових внесків вносить Кабінет Мі-
ністрів України разом із проектом закону про Державний бюджет 
України на наступний рік.

3. Страхові внески є цільовим загальнообов’язковим платежем, 
який справляється на всій території України в порядку, встановле-
ному цим Законом.

4. Страхові внески не включаються до складу податків, інших 
обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці 
внески не поширюється податкове законодавство.
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5. Страхові внески не можуть зараховуватися до Державного 
бюджету України, бюджетів інших рівнів, не підлягають вилученню 
з Пенсійного фонду або з Накопичувального фонду і не можуть 
використовуватися на цілі, не передбачені цим Законом.

6. Законодавством не можуть встановлюватися пільги з нараху-
вання та сплати страхових внесків або звільнення від їх сплати.

Стаття 19. Нарахування страхових внесків
1. Страхові внески до солідарної системи нараховуються:
для роботодавця — на суми фактичних витрат на оплату праці 

(грошового забезпечення) працівників, що включають витрати 
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочу-
вальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, 
які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийня-
тими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату 
винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами 
цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком 
на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів 
роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності;

для страхувальників, зазначених у пункті 2 статті 14 цього За-
кону:

на суми, зазначені в абзаці другому частини першої цієї статті;
на суми грошового забезпечення та інших виплат військовос-

лужбовцям та працівникам воєнізованих формувань у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України;

на суми грошового забезпечення батькам — вихователям дитя-
чих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не пра-
цюють, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

на суми допомоги або компенсації у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України;

для страхувальників, зазначених у пункті 4 статті 14, — на суми 
страхових виплат в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України;

для осіб, зазначених у пункті 5 статті 14 цього Закону, — на суми 
доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає 
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб;



30 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

для членів колективних та орендних підприємств, сільського-
сподарських кооперативів та фермерських господарств — на суми 
доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних 
підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських 
господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізич-
них осіб;

для осіб, які беруть добровільну участь, — на суми, визначені 
договором про добровільну участь.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI, у звязку 
з цим обзаци 6-10 вважати відповідно абзацами 7-11.

2. Страхові внески до Накопичувального фонду нараховуються 
на всі суми сукупного оподатковуваного доходу (прибутку) застра-
хованих осіб, а для осіб, які беруть добровільну участь, — на суми, 
визначені договором про добровільну участь.

3. Нарахування страхових внесків відповідно до частин першої 
та другої цієї статті, здійснюється на суми, які не зменшені відповід-
но до законодавства про податок на доходи фізичних осіб.

4.Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в ча-
стинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної вели-
чини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, 
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового 
і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), 
загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнад-
цяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом 
для працездатних осіб.

<Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій 

та другій цієї статті, у межах максимальної величини, що встановлюється 

законом про розмір страхових внесків. Ця максимальна величина щороку 

встановлюється на рівні величини семи середніх заробітних плат, що скла-

лася в попередньому календарному році, і не може бути меншою діючої 

на день набрання чинності цим Законом максимальної величини фактичних 

витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу 

(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної 

плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних 

фондів.>
— частина четверта статті 19 в редакції Закона України від 
28.12.2007 р. № 107-VI
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5. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах 
першій та другій цієї статті, які не зменшені на суму податків, інших 
обов’язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства 
сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються 
відповідно до законодавства або за договорами позики, придбання 
товарів та виплат тощо або на інші цілі за дорученням отримувача.

6. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах 
першій та другій цієї статті, незалежно від джерел їх фінансування, 
форми, порядку, місця виплати та використання, а також незалежно 
від того, чи були зазначені суми фактично виплачені після їх нара-
хування до сплати.

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків
1. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, 

у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній 
формі.

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній 
валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у на-
ціональну валюту України за курсом валют, установленим Націо-
нальним банком України на день обчислення страхових внесків.

2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених 
у пунктах 1, 2, 5 — 7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 <15 і 17> статті 11 цього За-
кону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських 
та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування 
(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) за-
робітної плати (доходу) грошового забезпечення, на які відповідно 
до цього Закону нараховуються страхові внески.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

3. Обчислення страхових внесків територіальними органами Пен-
сійного фонду у випадках, передбачених цим Законом, здійснюється 
на підставі складених актів перевірки правильності нарахування 
та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхуваль-
ником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують 
суму заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону 
нараховуються страхові внески.

Страхові внески обчислюються територіальним органом Пен-
сійного фонду в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 
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за непрямим методом виходячи з оцінки валового доходу та витрат 
страхувальника, кількості осіб, які перебувають з ним у трудових 
відносинах, обсягу виробленої (реалізованої) продукції (послуг), 
суми сплачених ним податків, інших обов’язкових платежів, перед-
бачених законодавством, у разі:

ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання 
територіальному органу Пенсійного фонду звітності чи інших до-
кументів про сплату страхових внесків;

неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсут-
ності в нього відповідних первинних документів;

якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником, 
не підтверджується документами.

Обчислення територіальними органами Пенсійного фонду 
сум страхових внесків за минулі періоди провадиться виходячи 
з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат 
(доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові 
внески.

4. Сплата страхових внесків здійснюється виключно в грошовій 
формі шляхом внесення відповідних сум страхових внесків до солі-
дарної системи на банківські рахунки виконавчих органів Пенсійного 
фонду, а сум страхових внесків до накопичувальної системи пен-
сійного страхування — на банківський рахунок Накопичувального 
фонду або на банківський рахунок обраного застрахованою особою 
недержавного пенсійного фонду.

5. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом пере-
рахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.

Страхувальники — фізичні особи, які не мають банківських ра-
хунків, сплачують страхові внески шляхом готівкових розрахунків 
через банківські установи.

6. Страхувальники зобов’язані сплачувати страхові внески, на-
раховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 
20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Базовим звітним періодом є:
для страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 статті 14 цього 

Закону, — календарний місяць;
для страхувальників, зазначених у пункті 5 статті 14 цього За-

кону, — квартал.
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При цьому в разі здійснення протягом базового звітного періоду 
виплат (виплати доходу), на які відповідно до цього Закону нара-
ховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею 
зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді 
сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені 
виплати (дохід).

У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення 
в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної 
сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум 
та сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах 
у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду.

У разі несплати авансових платежів до страхувальників засто-
совуються фінансові санкції, передбачені цим Законом.

Перерахування страхових внесків здійснюється страхувальни-
ками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату 
праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній 
формі або з виручки від реалізації товарів (послуг). При цьому 
фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці 
(виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, 
зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування 
за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (по-
слуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазна-
чених виплат (доходу), фактичне здійснення із цих виплат (доходу) 
відрахувань, передбачених законодавством або за виконавчими 
документами, чи будь-яких інших відрахувань.

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11 — 14 статті 11 цього Закону, 
страхові внески сплачуються в порядку і строки, визначені Кабіне-
том Міністрів України, за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджетів, коштів цільових фондів, з яких цим особам сплачуються 
відповідно грошове забезпечення, страхові виплати, допомога 
і компенсації.

7. Особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону, 
сплачують страхові внески у строки, визначені договором про до-
бровільну участь, але не рідше одного разу на квартал.

8. Страхові внески, які відповідно до цього Закону підлягають 
сплаті із сум виплат (доходу) за період з дня виникнення у страху-
вальника зобов’язання щодо взяття на облік як платника страхових 



34 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

внесків до дня його взяття на облік в органах Пенсійного фонду, 
сплачуються (стягуються) на загальних підставах відповідно до цьо-
го Закону за весь зазначений період.

9. Днем сплати страхових внесків вважається:
у разі перерахування сум страхових внесків у безготівковій формі 

з банківського рахунку страхувальника на банківський рахунок ор-
гану Пенсійного фонду або у випадках, передбачених цим Законом, 
на рахунок Накопичувального фонду — день списання установою 
банку, установою Державного казначейства України суми платежу 
з банківського (спеціального реєстраційного) рахунку страхуваль-
ника незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок 
органу Пенсійного фонду;

у разі сплати сум страхових внесків готівкою — день внесення 
страхувальником коштів у банківську установу чи відділення зв’язку 
для перерахування на банківські рахунки органу Пенсійного фонду 
та/або Накопичувального фонду.

10. Якщо страхувальники несвоєчасно або не в повному обсязі 
сплачують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, 
передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні за-
конодавства про сплату страхових внесків, несуть дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність 
згідно із законом.

11. Суми надміру або помилково сплачених страхових внесків 
до накопичувальної системи пенсійного страхування, у тому числі 
сплачені із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка 
працює за сумісництвом, що перевищує максимальну величину, 
передбачену частиною четвертою статті 19 цього Закону, повер-
таються цій застрахованій особі або за її бажанням залишаються 
в Накопичувальному фонді та обліковуються на накопичувальному 
пенсійному рахунку в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України.

12. Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового 
стану платника страхових внесків.

Установи банків приймають від страхувальників платіжні дору-
чення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів 
для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього 
Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (пере-
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рахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання 
страхувальником платіжних документів про перерахування коштів 
для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, 
що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання 
банками цієї вимоги вони за рахунок власних коштів у порядку, 
встановленому Національним банком України, сплачують відповід-
ному територіальному органу Пенсійного фонду суму, що дорівнює 
сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги 
до страхувальників щодо відшкодування цієї суми.

У разі наявності в платника страхових внесків одночасно із зо-
бов’язаннями із сплати страхових внесків зобов’язань із сплати 
податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, 
або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати 
страхових внесків виконуються в першу чергу і мають пріоритет 
перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань щодо виплати 
заробітної плати (доходу).

13. Суми надміру сплачених чи помилково сплачених страхових 
внесків до солідарної системи повертаються страхувальникам або 
за їх згодою зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхо-
вих внесків у порядку і в строки, визначені правлінням Пенсійного 
фонду.

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Органи Пенсійного фонду ведуть облік усіх застрахованих 
осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків, 
створюють і забезпечують функціонування єдиного державного 
автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб, здійс-
нюють облік коштів Накопичувального фонду на накопичувальних 
пенсійних рахунках.

Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого 
обліку використовуються відомості, що надходять від:

інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — 
платників податків та інших обов’язкових платежів;

органів державної податкової служби;
роботодавців;
фізичних осіб;



36 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

органів реєстрації актів громадянського стану;
державної служби зайнятості;
фондів загальнообов’язкового державного соціального стра-

хування;
компанії з управління активами;
зберігача;
інших підприємств, установ, організацій та військових форму-

вань.
Інформація з бази даних системи персоніфікованого обліку, 

що ведеться в електронній формі, може надаватися за запитом 
страхувальників або застрахованих осіб у вигляді документа, 
що відповідає вимогам законодавства.

2. На кожну застраховану особу відкривається персональна об-
лікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний 
номер Державного реєстру фізичних осіб — платників податків 
та інших обов’язкових платежів.

3. Персональна облікова картка застрахованої особи повинна 
містити такі відомості:

1) умовно-постійна частина персональної облікової картки:
модифікований ідентифікаційний номер;
прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;
прізвище при народженні;
дата народження;
місце народження;
стать;
адреса постійного місця проживання;
серія, номер і назва документа, з якого взято відомості до пер-

сональної облікової картки;
громадянство;
відомості про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні застра-

хованої особи, та її дітей;
номер телефону (за згодою);
відмітка про смерть;
2) частина персональної облікової картки, яка відображає стра-

ховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових 
внесків:

ідентифікаційний номер страхувальника;
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рік, за який внесено відомості;
розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний 

місяць;
сума сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду за від-

повідний місяць;
страховий стаж;
ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в пен-

сійному забезпеченні;
сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої 

сплачено страхові внески за відповідний місяць;
сума доходу (прибутку) осіб, які провадять підприємницьку 

діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований 
податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський по-
даток, придбали спеціальний торговий патент);

3) частина персональної облікової картки, яка відображає спла-
ту за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі 
за місяцями:

дата, з якої призначено пенсію;
місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;
сума періодів страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу;
коефіцієнт заробітної плати (доходу);
заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації 

пенсії;
розмір пенсії для виплати;
запис про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні застрахо-

ваної особи;
4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан 

пенсійних активів застрахованої особи або здійснення виплат спад-
коємцям накопичувального пенсійного рахунку:

сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу), з якої 
сплачено страхові внески за відповідний місяць;

розмір та сума сплачених страхових внесків на накопичувальний 
пенсійний рахунок за відповідний місяць;

сумарний розмір інвестиційного доходу за попередні періоди;
чиста вартість пенсійних активів;
загальна кількість одиниць пенсійних активів;
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сума коштів, перерахована страховій організації, обраній за-
страхованою особою, для оплати договору страхування довічної 
пенсії і дата перерахування цих коштів;

сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 
цього Закону, і дата її виплати;

відмітка про смерть застрахованої особи.
4. Персональна облікова картка застрахованої особи зберіга-

ється в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після 
її смерті — протягом 75 років на паперових носіях та в електронному 
вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової 
та електронної форми документа.

5. Дані про відкриття розрахункових та інших рахунків страху-
вальниками-роботодавцями виконавчі органи Пенсійного фонду 
отримують від банків, у яких ведуться ці рахунки.

6. Відомості про осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 — 10, 12-15, 
18 <12 — 15> статті 11 цього Закону, подаються до територіального 
органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, від-
повідними підприємствами, установами, організаціями, військови-
ми частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну 
плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу. Відомості про 
застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього 
Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду 
України безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 
11 статті 11 цього Закону, — Фондом соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України, про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували до-
помогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації 
безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації, — Фондом загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування України на випадок безробіття. Форми до-
кументів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням 
Пенсійного фонду.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

7. Органи реєстрації актів громадянського стану за формою, 
встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робо-
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чих днів із дня реєстрації смерті особи подають відповідні відомості 
територіальним органам Пенсійного фонду.

8. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних 
і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, зобов’язані 
надсилати один примірник реєстраційної картки територіальному 
органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.

Стаття 22. Інформація у сфері загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування

1. Інформація у сфері загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування використовується з дотриманням вимог, перед-
бачених законодавством про інформацію.

2. Відомості, що містяться в системі персоніфікованого облі-
ку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду 
для:

підтвердження участі застрахованої особи в системі загальноо-
бов’язкового державного пенсійного страхування;

обчислення страхових внесків;
визначення права застрахованої особи або членів її сім’ї на от-

римання пенсійних виплат згідно із цим Законом;
визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних виплат, 

передбачених цим Законом;
надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, перед-

бачених цим Законом;
надання страховим організаціям, які здійснюють страхування 

довічних пенсій;
надання аудитору, який відповідно до цього Закону здійснює 

аудит Накопичувального фонду.
3. Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться 

в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним 
особам, крім перелічених у частині другій цієї статті, допускається 
лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

4. Пенсійний фонд забезпечує комплекс організаційних та тех-
нічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться 
в системі персоніфікованого обліку, в тому числі забезпечує обме-
ження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов’язків 



40 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфіко-
ваного обліку.

Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що мі-
стяться в системі персоніфікованого обліку, за незаконне розголо-
шення цих відомостей несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 23. Розгляд спорів
Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішу-

ються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Розділ II 
СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж
1. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа під-

лягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню 
та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого 
обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв’язку з втратою 
годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також 
на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалід-
ності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону, та період з дня смерті годувальника до дати, коли 
годувальник досяг би віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язко-
вому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, 
отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати 
для організації безробітним підприємницької діяльності) та матері-
альну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

2. Страховий стаж обчислюється територіальними органами 
Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, 
що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди 
до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі 
документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло 
до набрання чинності цим Законом.
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3. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць 
роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь 
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, 
що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, 
ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є мен-
шою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до стра-
хового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначено-
му правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових 
внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний 
місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового 
стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати 
страхових внесків за формулою:

ТП = Св : В, де:
ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу 

та визначається в місяцях;
Св — сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний 

місяць;
В — мінімальний страховий внесок за відповідний місяць.
Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до стра-

хового стажу на загальних підставах.
Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випад-

ків, передбачених цим Законом.
4. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися 

до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим 
Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, 
передбачених законодавством, що діяло раніше.

При цьому за кожний повний рік стажу роботи, до набрання чин-
ності цим Законом, на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабі-
нетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію 
на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується 
по одному року.
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Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу
1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчис-

лення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків 
після коми за формулою: 

     См х Вс     
Кс = , де: 
 100 % х 12  

Кс — коефіцієнт страхового стажу;
См — сума місяців страхового стажу;
Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки 

одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі 
тільки в солідарній системі величина оцінки одного року 
страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в со-
лідарній і накопичувальній системах пенсійного страхуван-
ня — 1,08 %. <За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки 

одного року страхового стажу дорівнює 1 %, а за період участі в солідарній 

і накопичувальній системах пенсійного страхування — 0,8 %.>
Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичувальній 

системах, визначається один коефіцієнт страхового стажу як сума 
коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній 
системі та коефіцієнта страхового стажу, визначеного за період 
участі в солідарній і накопичувальній системах.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI (набудуть 
чинності з 1 жовтня 2008 року)

2. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до на-
брання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а з 
урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим 
частини четвертої статті 24 цього Закону, — 0,85.

Розділ III 
ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після до-

сягнення чоловіками 60 років, жінками — 55 років та наявності 
страхового стажу не менше п’яти років.
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Стаття 27. Розмір пенсії за віком
1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп х Кс, де:

П — розмір пенсії, у гривнях;
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена 

відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, 
у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визна-
чений відповідно до статті 25 цього Закону.

2. За бажанням застрахованої особи частина розміру пенсії за ві-
ком за період страхового стажу, набутого до дня набрання чинності 
цим Законом, може бути визначена відповідно до раніше діючого 
законодавства, а частина розміру пенсії за період страхового ста-
жу, набутого після набрання чинності цим Законом, — відповідно 
до цього Закону.

При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за раніше 
діючим законодавством, не може перевищувати максимальних 
розмірів пенсій, визначених законом для відповідних категорій 
пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії 
за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, 
що діяли на день набрання чинності цим Законом.

Розмір пенсії за віком, обчислений за раніше діючим законодав-
ством, підвищується з дня набрання чинності цим Законом до дня 
її призначення в порядку, передбаченому частинами першою та дру-
гою статті 42 цього Закону.

3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, під-
вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, 
встановлених законодавством) не може перевищувати дванад-
цяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом 
першим частини першої статті 28 цього Закону.

<Розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до частини першої цієї статті, 

не обмежується>.
— пункт 3 статті 27 в редакції  ЗаконаУкраїни від 28.12.2007 р. 
№ 107-VI
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Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 

25, а у жінок — 20 років страхового стажу встановлюється у роз-
мірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоло-
вікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток 
розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але 
не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, 
зазначеного в абзаці першому цієї частини.

2. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж перед-
бачено частиною першою цієї статті, пенсія за віком встановлюється 
в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи 
з мінімального розміру пенсії за віком.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом 
першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для 
визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.

Стаття 29. Підвищення розміру пенсії за віком 
у разі відстрочки часу її призначення

1. Особі, яка набула права на пенсію за віком відповідно до цього 
Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону, виявила бажання працювати і одержувати 
пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з ура-
хуванням страхового стажу на день звернення за призначенням 
пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно 
до статті 27 цього Закону, за кожний повний рік страхового стажу 
після досягнення пенсійного віку в такому порядку: 

Кількість років відкладеного виходу 
на пенсію за віком 

Підвищення розміру пенсії на 

1 3,00 % 
2 6,71 % 
3 11,83 % 
4 18,54 % 
5 27,07 % 
6 36,46 % 
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Кількість років відкладеного виходу 
на пенсію за віком 

Підвищення розміру пенсії на 

7 46,85 % 
8 58,43 % 
9 71,19 % 
10 85,32 % 

2. При цьому підвищення розміру пенсії за неповний рік стра-
хового стажу не здійснюється.

Розділ IV 
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 30. Умови призначення пенсії по інвалідності
1. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалід-

ності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності 
внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’я-
заного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового 
стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.

2. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли 
настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу 
чи після припинення роботи.

3. Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання призначається відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності».

Стаття 31. Групи інвалідності
1. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три 

групи інвалідності.
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вста-

новлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної 
експертизи згідно із законодавством.

2. Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право 
в установленому законом порядку оскаржити рішення органів ме-
дико-соціальної експертизи.
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Стаття 32. Страховий стаж, необхідний для 
призначення пенсії по інвалідності

1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інва-
лідності за наявності такого страхового стажу на час настання 
інвалідності або на день звернення за пенсією:

до досягнення особою 23 років включно — 2 роки;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 3 роки;
від 27 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;
для осіб 32 років і старших — 5 років.
2. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової 

військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі 
незалежно від наявності страхового стажу.

Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності
1. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається 

в таких розмірах: інвалідам I групи — 100 відсотків пенсії за віком; інвалі-
дам II групи — 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи — 50 відсотків 
пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп — у чоловіків 
25, а у жінок — 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія 
по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої 
відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

Стаття 34. Період, на який призначається 
пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення 
інвалідності. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам старше 
55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний 
огляд цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

Стаття 35. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни 
групи інвалідності або відновлення працездатності

1. У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі випла-
чується з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачуєть-
ся за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу 
інвалідності.
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У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пен-
сія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

2. У разі якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної ек-
спертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата 
пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступно-
го за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд.

3. У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної 
експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі 
визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності від-
новлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного 
огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної 
експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому якщо під 
час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалід-
ності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується 
за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з від-
новленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок 
нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі 
наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної 
пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, 
що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років.

Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову 
на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти 
територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому 
законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким при-
значена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на за-
значений огляд.

Розділ V 
ПЕНСІЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА 

В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 36. Умови призначення пенсії 
у зв’язку з втратою годувальника

1. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непра-
цездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його 
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утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового 
стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалід-
ності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій 
статті 32 цього Закону, — незалежно від тривалості страхового стажу. 
При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника признача-
ється незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утри-
манні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, 
якщо втратили джерело засобів до існування.

2. Непрацездатними членами сім’ї вважаються:
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або 

досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;
2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців 

з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 
18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до до-
сягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих на-
вчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних 
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-си-
роти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються 
вони чи ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або 
брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно 
від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті до-
глядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення 
нею (ними) 8 років.

3. До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні 
померлого годувальника, відносяться особи, зазначені в частині 
другій цієї статті, якщо вони:

1) були на повному утриманні померлого годувальника;
2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була 

для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була 

постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі 
одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію 
у зв’язку з втратою годувальника.
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4. Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника нарівні з рідними дітьми.

5. Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою 
годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували 
аліментів від батьків.

6. Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втра-
тою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

7. Положення цього Закону, що стосуються сім’ї померлого, від-
повідно поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою 
або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

8. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, 
призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Стаття 37. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника
1. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в роз-

мірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії 
за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездат-
них членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годуваль-
ника, що розподіляється між ними рівними частками.

2. Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника при-
значається в розмірах, визначених частиною першою цієї статті, 
виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Стаття 38. Період, на який призначається пенсія у зв’язку 
з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії

1. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь 
період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважа-
ється непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього 
Закону, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, — довічно.

2. Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї 
здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому 
склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення 
виплати пенсії.
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Стаття 39. Призначення однієї пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії
1. На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втра-

тою годувальника, призначається одна спільна пенсія.
2. На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його 

частка, яка виплачується окремо.
Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що на-

стає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Розділ VI 
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) 

ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. 
ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

Стаття 40. Порядок визначення заробітної 
плати (доходу) для обчислення пенсії

1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) 
за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 
липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового 
стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж перед-
бачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата 
(дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, 
за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення 
пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхо-
вого стажу підряд за умови, що зазначений період становить 
не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахо-
ваного в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, 
передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, пе-
ріод, за який враховується заробітна плата, після виключення 
10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим 
ніж 60 календарних місяців.

<За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який врахову-

ється заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 

календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше 

ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.>
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Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до частини 
другої статті 27 цього Закону заробітна плата для обчислення 
частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності 
цим Законом визначається на умовах і в порядку, передбачених 
законодавством, що діяло раніше, а для обчислення частини пенсії 
за період страхового стажу після набрання чинності цим Законом — 
на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 
2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі доку-
ментів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, 
встановленому законодавством, а за період страхового стажу по-
чинаючи з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі 
персоніфікованого обліку.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

2. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається 
за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчис-

лення пенсії, у гривнях;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну 

застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено стра-
хові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для 
обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звер-
нення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників 
зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом 
України за погодженням з центральними органами виконавчої 
влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної по-
літики і фінансів;

<Зс — середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки 

України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням 

пенсії>;
Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний 

місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);
К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано кое-

фіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.
У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заро-

бітну плату (дохід) <середню заробітну плату працівників,> в середньому 
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на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено 
страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується 
для обчислення пенсії <зайнятих у галузях економіки України>, за по-
передній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується 
наявна заробітна плата (дохід) <середня заробітна плата працівників>, 
в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, 
з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Зако-
ну враховується для обчислення пенсії <зайнятих у галузях економіки 

України>, за місяці попереднього року з наступним перерахунком за-
робітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних 
про заробітну плату ( дохiд), в середньому на одну застраховану 
особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка 
відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії 
<зайнятих у галузях економіки України>, за календарний рік, що передує 
року звернення за призначенням пенсії.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кож-
ний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні 
пенсії, визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс, де:
Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої 

сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону врахо-
вується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується 
коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс — заробітна плата (дохід) <середня заробітна плата працівників,> 
в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, 
з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього 
Закону враховується для обчислення пенсії <зайнятих у галузях 

економіки України,> за місяць, за який розраховується коефіцієнт за-
робітної плати (доходу).

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відпо-
відно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за мі-
сяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), 
визначається за формулою:

Зв = З + Зд, де:
Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка 

відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії 
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за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (до-
ходу);

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої 
фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, 
за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зд — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, роз-
рахована виходячи із передбаченої частиною третьою статті 24 
цього Закону доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт 
заробітної плати (доходу), і яка визначається за формулою: 

   Д   
Зд = х 100 %, де 
 Т  

Д — сума доплати, здійснена відповідно до частини третьої 
статті 24 цього Закону;

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від-
повідному місяці.

У разі подання застрахованою особою для обчислення роз-
міру пенсії даних про заробітну плату (дохід) за період до 1 січня 
1992 року при визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) 
середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному періоді 
вважається щомісячною середньою заробітною платою праців-
ників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року 
(кварталу).

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про 
щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у га-
лузях економіки України, за попередні місяці для визначення 
коефіцієнта заробітної плати (доходу) враховується щомісячна 
середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях еконо-
міки України, за наявний попередній місяць з наступним пере-
рахунком коефіцієнта заробітної плати (доходу) після отримання 
даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, за-
йнятих у галузях економіки України, за місяць (місяці), що пере-
дує зверненню за призначенням пенсії.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

3. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично 
сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який 
розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застра-
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хованих осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність і обрали 
особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований пода-
ток, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, 
придбання спеціального торгового патенту), та членів їхніх сімей, 
що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, отрима-
ний ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою: 

   П х Ч   З = , де: 
 Т  

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 
з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом 
за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати 
(доходу);

П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати 
за патент) у розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч — відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фак-
тично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний 
в межах відповідного періоду;

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від-
повідному місяці.

Під час визначення доходу фізичної особи — суб’єкта під-
приємницької діяльності для визначення коефіцієнта заробітної 
плати (доходу) враховується розмір податку (плати за патент), 
що сплачує така фізична особа, без збільшення розміру податку 
(плати за патент), передбаченого законодавством, за членів 
його сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою 
підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею 
у трудових відносинах.

Під час визначення доходу члена сім’ї фізичної особи — су-
б’єкта підприємницької діяльності для обчислення коефіцієнта 
заробітної плати (доходу) враховується сума податку (плати 
за патент), внесена за одного члена сім’ї, на яку відповідно 
до законодавства збільшується відповідний податок (плата 
за патент) зазначеної фізичної особи — суб’єкта підприємницької 
діяльності.

4. При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактич-
но сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, 



55

социальное обеспечение в украине

январь 2008

за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) 
для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксо-
ваному розмірі, в тому числі членів їх сімей, що беруть участь 
у здійсненні підприємницької діяльності, отриманий ними дохід 
за відповідний місяць визначається за формулою: 

   Ф   
З = х 100 %, де 
 Т  

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, 
з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом 
за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати 
(доходу);

Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксо-
ваному розмірі за відповідний місяць;

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від-
повідному місяці.

Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну 
плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії
До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії врахову-

ються:
1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою 

після набрання чинності цим Законом, з яких згідно із цим Законом 
були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного 
фонду в межах встановленої законодавством максимальної величи-
ни заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески;

2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою 
до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно 
до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на дер-
жавне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження 
максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачува-
лися зазначені внески (збір), — у межах сум, які відповідно до зако-
нодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої 
обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне 
забезпечення», і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної 
плати в Україні на день отримання зазначених сум;
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Для осіб, які у період до запровадження обмеження максималь-
ного розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески 
на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за резуль-
татами роботи, термін виконання якої перевищував календарний 
місяць, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії врахову-
ються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що ді-
яло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася 
пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», 
і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, 
у розрахунку на кожний місяць виконання роботи. Перелік таких осіб, 
а також порядок визначення для них заробітної плати (доходу) для 
обчислення пенсії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3) суми заробітної плати (доходу), визначені виходячи із здійсне-
ної застрахованою особою доплати, передбаченої частиною третьою 
статті 24 цього Закону.

Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій 
у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати 
працівників, зайнятих у галузях економіки України, 

прожиткового мінімуму та страхового стажу
1. Пенсії, призначені за цим Законом, індексуються відповідно 

до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї 

статті, у разі якщо величина середньомісячної заробітної плати 
штатного працівника в Україні <середньої заробітної плати в Україні> 
за даними спеціально уповноваженого центрального органу ви-
конавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 
березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, 
який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання се-
редньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні 
<середньої заробітної плати в Україні> порівняно з попереднім роком, 
за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за мину-
лий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення 
пенсійних виплат у минулому році був менший ніж зазначений у цій 
частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням поперед-
нього підвищення.
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Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у ме-
жах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів 
України.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується 
розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону. 
Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру 
прожиткового мінімуму.

4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії 
продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії 
з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від 
перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробіт-
ної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням 
пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати 
за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 
40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заро-
бітної плати працівників в середньому на одну застраховану 
особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка 
відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, 
за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При 
цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) 
для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не під-
лягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої 
статті 40 цього Закону.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перера-
хунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, пере-
рахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після 
призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням стра-
хового стажу після призначення (попереднього перерахунку) 
з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо 
перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, до-
статнього для призначення пенсії відповідно до частини першої 
статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться 
відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки 
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часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, 
з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо 
перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перераху-
нок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше 
дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при 
призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.

<У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала 

працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу 

після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два 

роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після 

призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була 

обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій 

статті 40 цього Закону. >
— частина 4 статті 42 в редакції Закону України від 28.12.2007 р. 

№ 107-VI

Стаття 43. Перерахунок пенсій, призначених 
до набрання чинності цим Законом

1. Перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, в разі втрати 
годувальника, за вислугу років, призначених до набрання чинності 
цим Законом, здійснюється за нормами цього Закону на підставі 
документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших 
документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі 
та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також 
додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

2. Для перерахунку пенсій, призначених до набрання чинності 
цим Законом, враховується заробітна плата (дохід), з якої було 
раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній 
справі, або за вибором пенсіонера — заробітна плата (дохід) за пе-
ріод, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього 
Закону. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії 
визначається відповідно до частини другої статті 40 цього Закону 
із застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, за 2002 рік.
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Стаття 44. Порядок звернення за призначенням 
(перерахунком) пенсії

1. Заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстро-
чення та необхідні документи подаються до територіального органу 
Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповнова-
женій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду 
за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, особисто або 
через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, 
посвідченої нотаріально.

2. Заява про призначення пенсії за віком може бути подана 
застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення 
пенсійного віку.

Стаття 45. Строки призначення 
(перерахунку) та виплати пенсії

1. Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких 
випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем до-
сягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося 
не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком 
не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний рік страхо-
вого стажу, пенсія, обчислена відповідно до частини першої статті 
29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем 
повного року відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано 
до страхового стажу, а в разі його відсутності — з дня, що настає 
за днем досягнення пенсійного віку;

2) пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення ін-
валідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох 
місяців з дня встановлення інвалідності;

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності 
в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33 цього 
Закону виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виник-
нення такого права — якщо вимоги частини другої статті 33 цього 
Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня 
звернення за призначенням пенсії по інвалідності.
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У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону вико-
нані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності 
в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, 
якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі 
пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання 
такого права.

3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, 
що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про при-
значення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня 
смерті годувальника.

2. Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого 
пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до цього Зако-
ну.

3. Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня 
подання заяви з усіма необхідними документами.

4. Перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених 
частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною 
третьою статті 42 і частиною п’ятою статті 48 цього Закону, прова-
диться в такі строки:

у разі виникнення права на підвищення пенсії — з першого числа 
місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо 
відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 
числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву 
з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;

у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пен-
сії, — з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо 
вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного 
місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

5. Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає 
територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня 
їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) 
або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Стаття 46. Виплата пенсії за минулий час
1. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, 

але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий 
час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням 
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пенсії. У цьому разі частина суми нестриманої пенсії, але не більш 
як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачу-
ється щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного 
розміру пенсії.

2. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призна-
чає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження 
будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини 
доходів.

Компенсація втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням стро-
ків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.

Стаття 47. Виплата пенсії
1. Пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійс-

нюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа 
місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі 
за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіо-
нера в межах України або перераховується на визначений цією 
особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законо-
давством.

Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної 
плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи 
пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержав-
ного пенсійного забезпечення.

2. Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформ-
лення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за до-
віреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності 
за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за до-
віреністю через кожний рік дії такої довіреності.

3. Під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі ви-
плата призначеної йому пенсії здійснюється на загальних підставах 
у порядку, встановленому законодавством.

4. У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію 
відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випад-
ків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 
26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності випла-
чується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 
цього Закону.
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Стаття 48. Виплата пенсії особам, які перебувають 
на повному державному утриманні

1. Під час перебування пенсіонера на повному державному утри-
манні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків 
призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує 
вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю 
утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

2. Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (за-
кладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени 
сім’ї, зазначені в частині другій статті 36 цього Закону, які перебу-
вають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 
відсотків пенсії — самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але 
не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії — зазначеним 
членам сім’ї.

3. Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії 
пенсіонеру та членам його сім’ї відповідно до частин першої і другої 
цієї статті, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер 
перебуває на повному державному утриманні, за його особистою 
заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих 
установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключ-
но на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів у порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Дітям-сиротам за період перебування на повному державному 
утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується 
в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки 
у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, 
виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. 
При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії 
у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський 
рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному 
утриманні, і спрямовується виключно на поліпшення умов прожи-
вання дітей у цих установах.

5. Виплата пенсії з урахуванням положень цієї статті здійснюєть-
ся з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер 
зарахований на повне державне утримання.
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Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії
1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного 

фонду або за рішенням суду припиняється:
1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять 

недостовірні відомості;
2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше 

не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’яз-
ковість якого надана Верховною Радою України;

3) у разі смерті пенсіонера;
4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців 

підряд;
5) в інших випадках, передбачених законом.
2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територі-

ального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування 
обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата 
пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою 
статті 35 та статтею 46 цього Закону.

Стаття 50. Утримання надміру виплачених 
сум пенсій. Відрахування з пенсій

1. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку 
пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, 
можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються 
на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в су-
довому порядку.

2. Відрахування з пенсії провадяться в установленому законом 
порядку на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо 
майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень 
і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в по-
рядку, встановленому для виконання судових рішень.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить 
пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру: 
на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від 
розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування 
пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення 
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переплачених сум заробітної плати в передбачених законом ви-
падках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 
відсотків пенсії.

Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон
У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кор-

дон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути 
виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи 
з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного 
проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується 
в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсії 
у зв’язку зі смертю пенсіонера

1. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоот-
риманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті 
включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером 
на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, за-
значеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися 
на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з по-
мерлим пенсіонером чи не проживали.

2. Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні 
звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом 
шести місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отри-
мання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна 
їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

3. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій 
цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми 
в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що на-
лежала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його 
смертю, входить до складу спадщини.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, 
виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомі-
сячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.
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Розділ VII 
ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

Стаття 54. Види пенсійних виплат з коштів 
Накопичувального фонду

1. Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку, перед-
баченого статтею 26 цього Закону, має право на отримання довічної 
пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального 
фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку.

2. Страхування і виплата довічної пенсії здійснюється згідно 
із Законом України «Про страхування» страховою організацією, 
обраною застрахованою особою.

Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією 
актуарно, виходячи з вартості оплаченого договору страхування 
довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, 
забезпечуваного страховою організацією, видатків, пов’язаних 
з подальшим інвестуванням зазначених сум, та з урахуванням се-
редньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя.

Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що виз-
начені договором страхування довічної пенсії.

3. Страхові організації, що здійснюють страхування і виплату 
довічної пенсії, передбаченої цим Законом, створюють Централізо-
ваний страховий фонд та забезпечують свою платоспроможність 
відповідно до законодавства про страхову діяльність.

4. Одноразова виплата застрахованій особі з коштів Накопичу-
вального фонду здійснюється територіальним органом Пенсійного 
фонду в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

5. Пенсійні виплати, що здійснюються застрахованим особам 
за рахунок коштів Накопичувального фонду, підлягають оподатку-
ванню відповідно до законів України про оподаткування.

6. Страхові організації, які виплачують довічні пенсії за дого-
ворами страхування довічних пенсій, вартість яких була сплачена 
за рахунок коштів Накопичувального фонду, зобов’язані розраху-
вати, утримати та перерахувати до бюджету податок з місячних 
сум цих пенсій у порядку, встановленому законами України про 
оподаткування.
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Стаття 55. Порядок укладення та оплати 
договору страхування довічної пенсії

1. Договір страхування довічної пенсії укладається між застра-
хованою особою та страховою організацією відповідно до законо-
давства про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених 
цим Законом, після досягнення застрахованою особою пенсійного 
віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

Для укладення договору страхування довічної пенсії застрахова-
на особа подає страховій організації протягом місяця до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, заяву 
за формою, встановленою страховою організацією.

2. Застрахована особа повідомляє територіальний орган Пенсій-
ного фонду про обрану нею страхову організацію та подає письмову 
заяву про перерахування коштів для оплати договору страхування 
довічної пенсії до цієї страхової організації.

Територіальний орган Пенсійного фонду зобов’язаний не пізніше 
ніж через десять календарних днів з дня отримання такої заяви 
забезпечити перерахування коштів застрахованої особи в сумі, 
облікованій на її накопичувальному пенсійному рахунку, до обраної 
нею страхової організації.

У разі неподання застрахованою особою такої заяви протягом 
місяця з дня досягнення нею пенсійного віку територіальний орган 
Пенсійного фонду зобов’язаний з’ясувати причини неподання заяви 
та запропонувати застрахованій особі укласти договір страхування 
довічної пенсії.

У разі відмови застрахованої особи від укладення цього до-
говору, крім випадків відмови у зв’язку з виявленням бажання 
працювати і одержувати пенсію за віком з більш пізнього строку, 
територіальний орган Пенсійного фонду самостійно укладає договір 
страхування довічної пенсії з установленим періодом на користь цієї 
застрахованої особи та перераховує страховій організації кошти 
в сумі, облікованій на її накопичувальному пенсійному рахунку. При 
цьому вартість оплати договору страхування довічної пенсії з уста-
новленим періодом не повинна перевищувати середню вартість 
оплати договорів страхування довічної пенсії цього виду для осіб 
відповідного пенсійного віку. Така середня вартість оплати догово-
ру страхування довічної пенсії визначається виходячи з останньої 
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інформації про вартість оплати договорів страхування довічних 
пенсій, опублікованої страховими організаціями відповідно до ча-
стини шостої цієї статті.

3. Виконавчі органи Пенсійного фонду мають право перевіря-
ти правильність укладення договору страхування довічної пенсії 
та його відповідність вимогам цього Закону та іншим нормативно-
правовим актам.

Територіальний орган Пенсійного фонду має право відмовити 
застрахованій особі в перерахуванні коштів страховій організації 
у випадках:

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з особою, яка 
не має права на одержання довічної пенсії;

якщо договір страхування довічної пенсії укладено із страховою 
організацією, яка не відповідає вимогам, установленим цим Законом 
для страхових організацій, які можуть здійснювати страхування 
і виплату довічних пенсій, передбачених цим Законом;

якщо договір страхування довічної пенсії укладено з порушенням 
або суперечить вимогам цього Закону та іншим нормативно-право-
вим актам;

якщо територіальним органом Пенсійного фонду або застра-
хованою особою вже укладено договір страхування довічної 
пенсії;

якщо сума пенсійних активів, облікованих на накопичувальному 
пенсійному рахунку застрахованої особи, є меншою від мінімальної 
суми коштів, необхідних для оплати договору страхування довічної 
пенсії.

В інших випадках відмова в перерахуванні коштів для оплати 
договору страхування довічної пенсії не допускається.

Про відмову в перерахуванні коштів для оплати договору стра-
хування довічної пенсії територіальний орган Пенсійного фонду 
письмово повідомляє застраховану особу та відповідну страхову 
організацію.

Відмова територіального органу Пенсійного фонду в перераху-
ванні коштів для оплати договору страхування довічної пенсії може 
бути оскаржена застрахованою особою або відповідною страховою 
організацією до виконавчої дирекції Пенсійного фонду або в судо-
вому порядку.
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У разі безпідставної відмови в перерахуванні коштів для оплати 
договору страхування довічної пенсії територіальний орган Пенсій-
ного фонду несе відповідальність згідно із законом.

Відомості про укладення договору страхування довічної пенсії, 
про перерахування коштів для оплати цього договору вносяться 
до системи персоніфікованого обліку.

4. Порядок вибору та зміни страхових організацій, з якими укла-
даються договори страхування довічної пенсії, встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

5. У разі якщо договір страхування довічної пенсії не укладено 
внаслідок смерті застрахованої особи чи визнання її безвісно від-
сутньою або оголошення померлою, територіальний орган Пенсій-
ного фонду вживає заходів щодо виплати спадкоємцям належних 
застрахованій особі коштів відповідно до вимог цього Закону.

У разі якщо територіальним органом Пенсійного фонду не з’я-
совано причини неподання застрахованою особою заяви про укла-
дення договору страхування довічної пенсії, кошти, що належать 
цій застрахованій особі, обліковуються на її накопичувальному 
пенсійному рахунку на загальних підставах.

6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України щомісяця надає Пенсійному фонду інформацію про вартість 
оплати договорів страхування довічних пенсій усіх видів та розра-
хункові розміри довічних пенсій у різному пенсійному віці за такими 
договорами, рівні інвестиційного доходу, що застосовуються для 
розрахунку довічних пенсій, і поточний фінансовий стан страхових 
організацій.

Страхова організація оприлюднює показники вартості оплати 
договорів страхування всіх видів довічних пенсій, розрахункові 
розміри довічних пенсій у різному пенсійному віці за такими до-
говорами, рівні інвестиційного доходу не пізніше ніж за десять днів 
до початку місяця, в якому вони набирають чинності, і використовує 
рівні інвестиційного доходу для всіх застрахованих осіб, які мають 
намір укласти договір страхування довічної пенсії протягом відпо-
відного місяця.

Вартість оплати договорів страхування довічних пенсій усіх видів 
не може бути більшою за обчислену Державною комісією з регулю-
вання ринків фінансових послуг України.
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Територіальний орган Пенсійного фонду на вимогу застрахованої 
особи безоплатно надає їй письмово інформацію щодо пенсійних 
активів, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку, по-
казників вартості оплати договорів страхування всіх видів довічних 
пенсій, розрахункових розмірів довічних пенсій у різному пенсійному 
віці за такими договорами, рівнів інвестиційного доходу страхових 
організацій за попередні періоди.

Стаття 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати
1. У разі якщо сума належних застрахованій особі на момент 

набуття права на пенсію пенсійних активів не досягає мінімальної 
суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної 
пенсії, визначеної Державною комісією з регулювання ринків фінан-
сових послуг України, то ця особа (а в разі її смерті — члени її сім’ї 
чи спадкоємці) має право на отримання одноразової виплати.

На вимогу застрахованої особи одноразова виплата здійснюється 
в разі виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання.

2. Якщо застрахована особа визнана інвалідом I або II групи 
і набуває права на пенсію по інвалідності відповідно до цього За-
кону, належні їй пенсійні активи використовуються за її вибором 
у такому порядку:

на отримання одноразової виплати незалежно від достатності 
суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії;

на оплату договору страхування довічної пенсії після досягнення нею 
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в разі достат-
ності суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії.

Пенсійні активи, належні застрахованій особі, визнаній інва-
лідом III групи, залишаються в Накопичувальному фонді, а після 
досягнення нею пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього 
Закону, використовуються на оплату договору страхування довічної 
пенсії, а в разі недостатності суми коштів для оплати такого дого-
вору — на отримання одноразової виплати.

3. У разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійно-
го віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, належні їй пенсійні 
активи успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом 
України, якщо застрахована особа не визначила конкретних осіб, 
які мають право на їх отримання.
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Застрахована особа має право у будь-який час визначити кон-
кретних осіб, які мають право на отримання коштів у сумі, обліко-
ваній на її накопичувальному пенсійному рахунку, в разі її смерті, 
та визначити, в яких частках повинні бути розподілені між ними 
зазначені кошти.

Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів у сумі, 
облікованій на накопичувальному пенсійному рахунку померлої 
особи, і не досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього 
Закону, можуть подати заяву про спрямування цих коштів до Накопи-
чувального фонду та облік на їхньому накопичувальному пенсійному 
рахунку. При цьому зазначені кошти не оподатковуються.

У разі відсутності в померлої застрахованої особи спадкоємців 
належні їй пенсійні активи враховуються у складі інвестиційного 
доходу Накопичувального фонду, про що робиться позначка в її пер-
сональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку та на-
дається повідомлення зберігачу.

4. Для отримання одноразової виплати застрахована особа або 
члени її сім’ї чи спадкоємці подають до територіального органу 
Пенсійного фонду заяву та документи, що підтверджують їх право 
на отримання цієї виплати.

Одноразова виплата здійснюється протягом п’яти робочих днів 
після отримання заяви та необхідних документів.

Стаття 57. Види довічних пенсій
1. Страхова організація, що здійснює виплати довічних пенсій, 

зобов’язана пропонувати застрахованій особі такі види довічних 
пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена 
пенсія, довічна пенсія подружжя.

2. Довічна пенсія з установленим періодом — щомісячна ви-
плата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше 
ніж протягом десяти років з дня її призначення. У разі смерті пен-
сіонера право на отримання призначеної довічної пенсії протягом 
установленого періоду мають спадкоємці, зазначені в договорі 
страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного 
кодексу України.

3. Довічна обумовлена пенсія — щомісячна виплата, яка здійс-
нюється протягом життя пенсіонера.
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У разі якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена 
пенсіонеру на момент смерті, є меншою, ніж сума вартості договору 
страхування довічної пенсії на час його укладення, різниця коштів 
між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним 
у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно 
до Цивільного кодексу України.

4. Довічна пенсія подружжя — щомісячна виплата, яка здійсню-
ється протягом життя пенсіонера, а після його смерті — його чоло-
віку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, передбаченого 
статтею 26 цього Закону, протягом їх життя.

5. Застрахована особа має право вільного вибору одного з видів 
довічних пенсій, зазначених у цій статті.

6. Вид довічної пенсії, обраний застрахованою особою, зазнача-
ється в договорі страхування довічної пенсії.

У договорі страхування довічної пенсії також обов’язково за-
значається рівень інвестиційного доходу, який застосовується для 
розрахунку обраної довічної пенсії.

Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії протя-
гом трьох робочих днів з дня отримання коштів на оплату договору 
страхування довічної пенсії.

Страховій організації забороняється вимагати від застрахованої 
особи довідку про стан її здоров’я.

Дострокове припинення дії договору страхування довічної пенсії 
за бажанням сторін забороняється.

Розділ VIII 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 58. Пенсійний фонд
1. Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управ-

ління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію та облік 
страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для 
її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування 
та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за ці-
льовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, 
пов’язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб 
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на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне 
управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені 
цим Законом і статутом Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією 
і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується 
його правлінням.

Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстра-
ції статуту в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади.

2. Статут Пенсійного фонду повинен містити дані про:
найменування та місцезнаходження Пенсійного фонду;
напрями діяльності Пенсійного фонду;
права, обов’язки, відповідальність Пенсійного фонду;
органи управління Пенсійним фондом, їхні права, обов’язки 

і відповідальність;
порядок утворення, функціонування Накопичувального фонду;
порядок прийняття рішень правлінням Пенсійного фонду, перелік 

питань, рішення з яких приймаються правлінням Пенсійного фонду 
двома третинами від загальної кількості голосів та більшістю голосів 
від кожної сторони;

права, обов’язки та відповідальність членів правління Пенсійного 
фонду, порядок їх призначення або обрання (делегування), підстави 
і порядок позбавлення їх повноважень та відкликання, у тому числі 
за рішенням органу державного нагляду;

порядок обрання, повноваження і відповідальність голови прав-
ління Пенсійного фонду та його заступників, підстави та порядок 
позбавлення їх повноважень;

функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду та підвідомчих 
їй територіальних органів;

порядок здійснення правлінням Пенсійного фонду контролю 
за діяльністю виконавчої дирекції Пенсійного фонду;

джерела формування і напрями використання коштів Пенсійного 
фонду;

порядок формування та використання резерву коштів Пенсійного 
фонду і тимчасово вільних коштів;

порядок фінансування витрат, пов’язаних з виконанням функцій 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, управлінням Пенсійним фон-
дом, розвитком його матеріальної та інформаційної бази;
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порядок прийняття в межах компетенції правління та виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду нормативно-правових актів;

порядок внесення змін до статуту Пенсійного фонду;
інші положення, що стосуються діяльності Пенсійного фонду.
3. Пенсійний фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, 

крім зазначеної у частині першій цієї статті, і використовувати кошти 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на цілі, 
не пов’язані із зазначеною діяльністю.

Стаття 59. Органи управління Пенсійного фонду
1. Управління Пенсійним фондом здійснюється на основі пари-

тетності представниками держави, застрахованих осіб і робото-
давців.

2. Органами управління Пенсійного фонду є правління та вико-
навча дирекція Пенсійного фонду.

Стаття 60. Правління Пенсійного фонду
1. Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління. 

Правління Пенсійного фонду формується на основі паритетності 
представників держави, застрахованих осіб і роботодавців.

2. До складу правління Пенсійного фонду входять по п’ять пред-
ставників від держави, застрахованих осіб і роботодавців.

Представники від держави призначаються і відкликаються Ка-
бінетом Міністрів України, а представники від застрахованих осіб 
та роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторо-
нами самостійно.

Призначення, обрання (делегування) членів правління Пенсійного 
фонду здійснюється не пізніше трьох місяців до дня закінчення по-
вноважень відповідних членів правління.

3. Строк повноважень членів правління Пенсійного фонду ста-
новить шість років. Член правління Пенсійного фонду не може бути 
обраний до складу правління на два строки підряд.

Члени правління Пенсійного фонду виконують свої обов’язки 
на громадських засадах. У разі виконання ними спеціальних дору-
чень правління Пенсійного фонду, пов’язаних з виконанням обов’-
язків члена, правління, їм відшкодовуються витрати на відрядження 
за рахунок коштів Пенсійного фонду.
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Член правління Пенсійного фонду може бути достроково відкли-
каний за поданням сторони, представником якої він є, або за по-
данням правління в разі:

систематичного невиконання або неналежного виконання по-
кладених на нього обов’язків;

подання заяви про вихід з правління;
якщо він перестав бути представником відповідної сторони;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків за ста-

ном здоров’я, підтвердженої відповідним медичним висновком;
припинення громадянства України або виїзду за межі України 

на постійне місце проживання.
Повноваження члена правління Пенсійного фонду припиняються 

в разі його смерті.
4. Правління Пенсійного фонду очолює голова, який обирається 

із членів правління строком на два роки.
5. Правління Пенсійного фонду здійснює свої функції шляхом 

проведення засідань. Засідання скликає голова правління, а в разі 
його відсутності — один з його заступників відповідно до затвер-
дженого правлінням Пенсійного фонду плану, але не рідше одного 
разу на квартал. Позапланові засідання правління Пенсійного 
фонду можуть проводитися з ініціативи його голови, заступника 
голови правління, Наглядової ради Пенсійного фонду або на про-
позицію більшості членів правління однієї з представницьких 
сторін чи на вимогу однієї третини членів правління Пенсійного 
фонду.

6. Перше засідання правління Пенсійного фонду проводиться 
не пізніше двох місяців після призначення повного складу правління. 
Засідання першого складу правління Пенсійного фонду скликає 
і відкриває керівник центрального органу виконавчої влади у сфері 
праці та соціальної політики.

7. Засідання правління Пенсійного фонду є правомочним, якщо 
на ньому присутня більшість складу кожної представницької сто-
рони. Член правління має один голос, крім випадків, передбачених 
частиною восьмою цієї статті.

8. Рішення правління Пенсійного фонду вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів 
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правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління 
є вирішальним.

Член правління Пенсійного фонду, в разі відсутності на засідан-
ні правління з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, 
відпустка тощо), може за письмовою довіреністю передати свій 
голос іншому члену правління від тієї ж представницької сторони. 
При цьому кожний присутній на засіданні член правління може до-
датково голосувати тільки за одного відсутнього члена правління 
Пенсійного фонду.

Довіреність передається голові правління Пенсійного фонду, а в 
разі його відсутності — заступнику голови на початку засідання.

9. Рішення правління Пенсійного фонду, прийняте в межах його 
компетенції, є обов’язковим для виконання, у тому числі всіма стра-
хувальниками та застрахованими особами, якщо воно їх стосується. 
Рішення правління оформляються постановами.

10. Постанови правління Пенсійного фонду підлягають обов’яз-
ковому офіційному оприлюдненню.

11. Ведення протоколу засідань правління Пенсійного фонду 
здійснює представник виконавчої дирекції Пенсійного фонду. У про-
токолі відображаються питання, внесені до порядку денного, зміст 
виступів та зауважень до них, результати голосувань. Протокол 
підписується особою, яка його склала, головою правління або іншою 
особою, яка веде засідання. Збереження протоколів та інших доку-
ментів правління здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду.

12. Документи правління Пенсійного фонду зберігаються про-
тягом 15 років у відомчому архіві Пенсійного фонду з подальшим 
переданням на державне архівне зберігання.

13. У засіданнях правління Пенсійного фонду з правом дорадчо-
го голосу беруть участь директор виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду та члени Наглядової ради Пенсійного фонду.

Стаття 61. Повноваження правління Пенсійного фонду
1. Правління Пенсійного фонду:
1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фон-

ду;
2) затверджує документи нормативного характеру, що регла-

ментують діяльність Пенсійного фонду, в тому числі статут та зміни 
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до нього, регламент засідань правління, положення про виконавчу 
дирекцію Пенсійного фонду, положення про територіальні органи 
Пенсійного фонду;

3) обирає із своїх членів голову правління Пенсійного фонду 
та двох його заступників;

4) розглядає та затверджує бюджет Пенсійного фонду на наступ-
ний рік, зміни до нього, звіт про його виконання і протягом 10 робочих 
днів після їх затвердження подає Наглядовій раді Пенсійного фонду 
та надсилає Кабінету Міністрів України;

5) визначає порядок надходження та обліку коштів Пенсійного 
фонду та Накопичувального фонду;

6) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пен-
сійного фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо 
їх надходження та використання;

7) вирішує питання щодо формування та використання резерву 
коштів Пенсійного фонду для забезпечення його фінансової ста-
більності;

8) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Пен-
сійного фонду та підвідомчих їй територіальних органів;

9) щорічно, а також у разі потреби, заслуховує звіти директора 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду про її діяльність;

10) розглядає кандидатури та затверджує на посаду директора 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду, а за його поданням — заступ-
ників директора та керівників структурних підрозділів виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду та начальників територіальних органів 
і приймає рішення про їх звільнення;

11) затверджує граничну чисельність працівників виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду, умови оплати праці працівників відпо-
відно до законодавства, граничну межу адміністративних витрат 
та кошторис Пенсійного фонду на виконання функцій, покладених 
на виконавчу дирекцію відповідно до цього Закону;

12) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 
розміру страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування, розміру підвищення пенсії, передбаченого частиною 
другою статті 42 цього Закону;

13) за погодженням з Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку затверджує правила інвестування резерву 
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коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в май-
бутніх періодах;

14) за погодженням з Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку готує пропозиції щодо кандидатури радника 
з інвестиційних питань, умов укладення з ним договору, які пода-
ються на розгляд і затвердження Ради Накопичувального фонду;

15) затверджує заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників виконавчої дирекції та територіальних органів Пенсій-
ного фонду, їх атестації;

16) на основі паритетності представників держави, застрахованих 
осіб і роботодавців створює комісії або робочі групи з окремих видів 
діяльності Пенсійного фонду, які діють на громадських засадах;

17) затверджує умови і порядок проведення тендера щодо вибору 
аудитора та організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій;

18) визначає уповноважений банк;
19) затверджує щорічні звіти про діяльність Пенсійного фонду 

та оприлюднює їх у встановленому цим Законом порядку;
20) здійснює інші функції, передбачені статутом Пенсійного 

фонду.
2. Постанови правління та інші документи нормативного харак-

теру Пенсійного фонду, що стосуються прав і обов’язків громадян, 
підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України.

Стаття 62. Голова правління Пенсійного 
фонду та його заступники

1. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники оби-
раються строком на два роки почергово від представників кожної 
сторони. При цьому голова правління та його заступники мають бути 
представниками трьох різних представницьких сторін.

2. Голова правління Пенсійного фонду:
скликає, організовує і веде засідання правління Пенсійного 

фонду;
у триденний термін підписує протоколи засідань та документи, 

затверджені правлінням Пенсійного фонду;
звітує про діяльність Пенсійного фонду перед органами держав-

ного нагляду;
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представляє Пенсійний фонд у всіх установах і організаціях 
в Україні та за кордоном, а також у міжнародних організаціях;

тимчасово до найближчого засідання правління Пенсійного фон-
ду припиняє повноваження директора виконавчої дирекції Пенсій-
ного фонду в разі виявлення фактів невиконання або неналежного 
виконання ним посадових обов’язків чи порушень законодавства;

виконує інші обов’язки, передбачені статутом Пенсійного фон-
ду.

3. За дорученням голови правління Пенсійного фонду виконання 
його обов’язків тимчасово може бути покладено на заступників.

У разі тимчасової відсутності голови правління Пенсійного фонду 
у зв’язку з хворобою, перебуванням за кордоном, а також у разі 
усунення з посади та в інших випадках, передбачених законодав-
ством, покладені на голову правління обов’язки виконує один з його 
заступників.

4. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники за не-
виконання або неналежне виконання своїх обов’язків можуть бути 
достроково усунені з посади на засіданні правління більшістю го-
лосів його членів чи достроково відкликані відповідно до частини 
третьої статті 60 цього Закону.

Голова правління Пенсійного фонду та його заступники за не-
виконання або неналежне виконання своїх обов’язків несуть відпо-
відальність згідно із законом.

Стаття 63. Виконавча дирекція Пенсійного 
фонду та її територіальні органи

1. Виконавчими органами правління Пенсійного фонду є вико-
навча дирекція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні 
органи.

2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду є постійно діючим 
виконавчим органом, організовує та забезпечує виконання рішень 
правління, діє від імені Пенсійного фонду в межах та в порядку, 
що визначаються його статутом та Положенням про виконавчу ди-
рекцію Пенсійного фонду, і підзвітна правлінню Пенсійного фонду.

Територіальними органами виконавчої дирекції Пенсійного фон-
ду є головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління Пенсійно-
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го фонду в районах, містах, районах у містах. Головні управління 
та управління Пенсійного фонду є юридичними особами, мають 
самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням.

Територіальні органи створюються і діють на підставі Положення 
про територіальні органи Пенсійного фонду, затвердженого прав-
лінням Пенсійного фонду.

3. Виконавчу дирекцію Пенсійного фонду очолює директор.
До посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду на-

лежать: директор, заступники директора, керівники структурних 
підрозділів виконавчої дирекції Пенсійного фонду та начальники 
територіальних органів, які затверджуються правлінням Пенсійно-
го фонду за поданням директора виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду.

Посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду несуть 
персональну відповідальність за невиконання або неналежне ви-
конання своїх обов’язків.

4. Директор виконавчої дирекції Пенсійного фонду:
здійснює керівництво поточною діяльністю Пенсійного фонду 

та вирішує всі питання його діяльності, за винятком тих, що належать 
до компетенції правління Пенсійного фонду;

видає накази, розпорядження з питань, що належать до його 
компетенції;

бере участь у засіданнях правління Пенсійного фонду з правом 
дорадчого голосу;

забезпечує підготовку документів, необхідних голові правління 
Пенсійного фонду для проведення засідань правління;

забезпечує підготовку проектів документів, що виносяться на за-
твердження правління Пенсійного фонду;

представляє Пенсійний фонд у всіх установах та організаціях 
в Україні, а за дорученням голови правління Пенсійного фонду — 
за кордоном та в міжнародних організаціях;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
подає для затвердження правлінням Пенсійного фонду канди-

датури заступників директора, керівників структурних підрозділів 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду і начальників територіальних 
органів та пропозиції щодо їх звільнення;
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подає голові правління Пенсійного фонду пропозиції щодо тимча-
сового припинення повноважень посадових осіб виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду в разі виявлення фактів неналежного виконання 
ними службових обов’язків або порушень законодавства;

приймає і звільняє з роботи працівників виконавчої дирекції Пен-
сійного фонду, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

щоквартально подає голові Наглядової ради Пенсійного фонду 
документально підтверджену інформацію про діяльність Пенсійного 
фонду;

несе персональну відповідальність за виконання рішень прав-
ління Пенсійного фонду;

затверджує інформацію про організації, що здійснюють виплату 
і доставку пенсій, яка щорічно офіційно оприлюднюється виконав-
чою дирекцією Пенсійного фонду;

виконує інші функції, передбачені статутом Пенсійного фонду 
і Положенням про виконавчу дирекцію Пенсійного фонду.

5. Директор виконавчої дирекції Пенсійного фонду має право 
приймати самостійні рішення в разі, якщо правління Пенсійного 
фонду у визначені статутом строки не приймає рішення з таких 
питань:

визначення порядку ведення обліку коштів Пенсійного фонду 
та Накопичувального фонду;

затвердження заходів щодо підготовки і підвищення кваліфікації 
працівників виконавчих органів Пенсійного фонду, їх атестації;

з інших питань діяльності виконавчої дирекції Пенсійного фонду, 
передбачених статутом Пенсійного фонду та Положенням про ви-
конавчу дирекцію Пенсійного фонду, крім затвердження граничної 
чисельності працівників виконавчої дирекції Пенсійного фонду, 
граничної межі адміністративних витрат та кошторису Пенсійного 
фонду на виконання функцій, покладених на виконавчу дирекцію 
Пенсійного фонду відповідно до цього Закону.

Зазначені рішення директора виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду повинні бути доведені в письмовій формі до правління Пен-
сійного фонду та органів державного нагляду у сфері загальнообов’-
язкового державного пенсійного страхування і вважаються чинними 
до проведення засідання правління Пенсійного фонду, на якому 
підтверджується або скасовується прийняте рішення.
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Стаття 64. Права та обов’язки виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду та її територіальних органів

1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні ор-
гани мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, підпри-
ємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду 
діяльності та господарювання і від фізичних осіб — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчислен-
ням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні 
для виконання ними функцій, передбачених цим Законом;

2) не частіше одного разу на календарний рік проводити пла-
нові, а також у випадках, передбачених законодавством, — по-
запланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах 
і організаціях та у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших до-
кументів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою 
страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і ві-
домості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час 
таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, 
установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених 
порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення 
та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з кош-
тами Пенсійного фонду та порядку їх використання;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у під-
приємств, установ, організацій і фізичних осіб — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності документи, що підтверджують приховування 
(заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які 
нараховуються страхові внески, або порушення порядку використан-
ня коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду;

5) порушувати відповідно до законодавства справу про банкрут-
ство підприємства, установи, організації або вносити пропозицію 
щодо скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької 
діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми 

страхових внесків;
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8) отримувати безоплатно від Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України інформацію про показники, що за-
стосовуються для розрахунку довічних пенсій;

9) порушувати в установленому законом порядку питання про 
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодав-
ства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

10) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення 
та сплати страхових внесків, використання коштів Пенсійного фонду 
звертатися в установленому законом порядку до органів прокура-
тури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції;

11) укладати договори про добровільну участь у системі загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування;

12) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.
2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана:
1) до 1 квітня наступного за звітним періодом року складати річ-

ний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, подавати його 
правлінню Пенсійного фонду і Наглядовій раді Пенсійного фонду, 
а після його затвердження — офіційно оприлюднювати;

2) щорічно до 1 серпня складати проект бюджету Пенсійного 
фонду на наступний рік та подавати його на затвердження прав-
лінню Пенсійного фонду;

3) здійснювати функції щодо призначення (перерахунку), забез-
печення своєчасного та в повному обсязі фінансування і виплати 
пенсій та надання соціальних послуг;

4) здійснювати адміністративне управління Накопичувальним 
фондом;

5) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи прав-
ління Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду;

6) здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриман-
ням страхувальниками та застрахованими особами вимог цього 
Закону;

7) здійснювати підготовку та офіційне оприлюднення щорічних 
актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’-
язкового державного пенсійного страхування;

8) забезпечувати організацію і своєчасне внесення відомостей 
про страхувальників і застрахованих осіб до системи персоніфіко-
ваного обліку;
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9) здійснювати контроль за достовірністю поданих страхувальни-
ками і застрахованими особами відомостей, що використовуються 
в системі персоніфікованого обліку;

10) надавати на вимогу застрахованої особи інформацію, що мі-
ститься на її персональній обліковій картці в системі персоніфіко-
ваного обліку;

11) письмово інформувати застрахованих осіб про набуття права 
на призначення пенсії і порядок її призначення, про призначення або 
відмову в призначенні пенсії, її розмір, порядок виплати, а також 
про можливість та умови переходу на інший вид пенсії та порядок 
оскарження рішень виконавчих органів Пенсійного фонду;

12) попереджати пенсіонера в письмовій формі за місяць до за-
кінчення строку, на який призначена пенсія, про дату та підстави 
припинення її виплати;

13) надавати безоплатно страхувальникам і застрахованим 
особам в усній та письмовій формі, а також через засоби масової 
інформації консультації з питань застосування законодавства про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, роз’яснювати 
їхні права, обов’язки і відповідальність, порядок сплати страхових 
внесків, заповнення звітності та інші питання відповідно до цього 
Закону;

14) подавати органам державного нагляду звітність та інформа-
цію, встановлену цим Законом;

15) подавати Кабінету Міністрів України актуарні розрахунки 
із запропонованим на наступний рік розміром страхових внесків, 
у тому числі частини страхових внесків, що спрямовується до На-
копичувального фонду;

16) брати участь у засіданнях органів медико-соціальної експер-
тизи;

17) на вимогу органів виконавчої влади у сфері праці та соціаль-
ної політики надавати необхідні матеріали для здійснення контролю 
за правильністю призначення (перерахунку), виплати пенсій та на-
дання соціальних послуг;

18) перевіряти цільове використання коштів Пенсійного фонду 
в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

19) вести в системі персоніфікованого обліку загальний реєстр 
платників страхових внесків та у складі цього реєстру — реєстр 
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платників страхових внесків до солідарної системи та накопичу-
вальної системи пенсійного страхування;

20) забезпечувати проведення тендера для вибору аудитора 
та організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій.

3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду, виконуючи функції адмі-
ністративного управління Накопичувальним фондом, зобов’язана:

1) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи Ради 
Накопичувального фонду;

2) готувати та подавати на затвердження Ради Накопичувального 
фонду проекти основних напрямів інвестиційної політики та нор-
мативів інвестування коштів Накопичувального фонду в порядку, 
встановленому статтею 89 цього Закону;

3) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду дого-
вори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління 
активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального 
фонду;

4) відкривати банківський рахунок Накопичувального фонду 
в обраному зберігачі;

5) забезпечувати ведення обліку та своєчасне внесення відомо-
стей про застраховану особу і стан її пенсійних активів на накопи-
чувальному пенсійному рахунку;

6) надавати застрахованій особі не рідше одного разу на рік 
письмовий звіт щодо стану пенсійних активів, облікованих на її на-
копичувальному пенсійному рахунку;

7) надавати застрахованій особі письмове повідомлення про 
загальну суму коштів, облікованих на її накопичувальному пенсій-
ному рахунку;

8) письмово інформувати застрахованих осіб про умови і поря-
док отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок 
коштів Накопичувального фонду;

9) надавати на вимогу застрахованої особи інформацію, отри-
ману від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України відповідно до частини шостої статті 55 цього Закону, про 
показники, які застосовуються для розрахунку розміру довічної 
пенсії;

10) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі перерахування 
коштів застрахованих осіб у сумі, облікованій на їхніх накопичуваль-



85

социальное обеспечение в украине

январь 2008

них пенсійних рахунках, для оплати договорів страхування довічних 
пенсій або одноразової виплати та інформувати про це компанії 
з управління активами;

11) давати розпорядження зберігачу щодо оплати видатків, пов’-
язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, 
винагороди раднику з інвестиційних питань, компаніям з управління 
активами та зберігачу.

Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду
1. Наглядова рада Пенсійного фонду (далі — Наглядова рада) 

створюється з метою здійснення контролю за виконанням Пенсій-
ним фондом законодавства про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, статутних завдань та цільового використання 
коштів Пенсійного фонду.

2. До Наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній 
кількості представники від держави, застрахованих осіб і робото-
давців.

Представники від держави призначаються та відкликаються 
Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб 
і роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами 
самостійно.

Призначення, обрання (делегування) членів Наглядової ради 
здійснюється не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення повно-
важень відповідних членів Наглядової ради.

3. Члени Наглядової ради здійснюють повноваження на гро-
мадських засадах.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить шість 
років.

Член Наглядової ради не може бути призначений або обраний 
(делегований) до складу Наглядової ради більше двох строків пі-
дряд.

Член Наглядової ради достроково відкликається за поданням 
сторони, представником якої він є, у разі:

систематичного невиконання або неналежного виконання по-
кладених на нього обов’язків;

подання заяви про вихід зі складу Наглядової ради;
якщо він перестав бути представником відповідної сторони;



86 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
неможливості виконання покладених на нього обов’язків за ста-

ном здоров’я, підтвердженої відповідним медичним висновком;
припинення громадянства України або виїзду за межі України 

на постійне місце проживання.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються в разі його 

смерті.

Стаття 66. Голова Наглядової ради та його заступники
1. Наглядову раду очолює голова.
Голова Наглядової ради та два його заступники обираються 

зі складу членів Наглядової ради строком на два роки почергово 
від представників кожної сторони.

Головою Наглядової ради не може бути представник тієї сторони, 
представником якої є голова правління Пенсійного фонду.

Голова Наглядової ради розподіляє обов’язки між своїми за-
ступниками. Один із заступників голови Наглядової ради виконує 
обов’язки, покладені на голову Наглядової ради, у разі його тим-
часової відсутності у зв’язку з хворобою, перебуванням за кордо-
ном, усунення його з посади та в інших випадках, передбачених 
законодавством.

2. Голова Наглядової ради щоквартально доводить до її членів 
отриману від виконавчої дирекції Пенсійного фонду документально 
підтверджену інформацію про діяльність Пенсійного фонду.

У разі якщо члени Наглядової ради мають зауваження чи за-
питання щодо наданої інформації, голова Наглядової ради зо-
бов’язаний скликати робочу зустріч за участю членів Наглядової 
ради і посадових осіб виконавчої дирекції Пенсійного фонду. 
При цьому виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана 
забезпечити проведення такої зустрічі та надати необхідні по-
яснення, що підтверджуються належними документами та роз-
рахунками.

3. За рішенням голови Наглядової ради на розгляд її засідання 
виноситься питання про проведення перевірки діяльності Пенсій-
ного фонду членами Наглядової ради або незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою).
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Стаття 67. Засідання Наглядової ради
1. Засідання Наглядової ради проводяться відповідно до плану, 

але не рідше одного разу на квартал. Позапланові засідання скли-
каються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини 
членів Наглядової ради.

2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому 
присутні не менше ніж дві третини її складу та не менше половини 
від кожної представницької сторони. У разі відсутності зазначеної 
кількості членів Наглядової ради повторне засідання проводиться 
через сім календарних днів.

3. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від 
загальної кількості присутніх на засіданні її членів. У разі рівності 
голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним. Член Нагля-
дової ради має один голос, крім випадків, передбачених абзацом 
другим цієї частини.

Член Наглядової ради в разі неможливості його присутності 
на засіданні Наглядової ради з поважних причин (хвороба, 
тривале відрядження, відпустка тощо) може за письмовою 
довіреністю передати свій голос іншому членові Наглядової 
ради від тієї ж представницької сторони. При цьому кожний 
присутній на засіданні член Наглядової ради може додатково 
голосувати тільки за одного відсутнього члена Наглядової 
ради.

Довіреність передається голові Наглядової ради на початку 
її засідання.

4. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть 
участь голова правління Пенсійного фонду, директор виконавчої 
дирекції Пенсійного фонду або їх заступники.

5. Оформлення матеріалів засідання Наглядової ради та веден-
ня її документації здійснюється виконавчою дирекцією Пенсійного 
фонду. Протокол засідання Наглядової ради підписується голову-
ючим на засіданні.

Збереження документації Наглядової ради забезпечує виконавча 
дирекція Пенсійного фонду. Документи зберігаються протягом 15 
років у відомчому архіві Пенсійного фонду з подальшим переданням 
на державне архівне зберігання.
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Стаття 68. Повноваження Наглядової ради
1. Наглядова рада:
обирає голову Наглядової ради та двох його заступників;
затверджує регламент своєї роботи;
погоджує бюджет Пенсійного фонду і схвалює звіт про його ви-

конання протягом десяти робочих днів з дня їх отримання та подає 
зауваження і пропозиції правлінню Пенсійного фонду;

заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Пенсійного 
фонду з питань виконання завдань Пенсійного фонду і використання 
коштів Пенсійного фонду, дає відповідні рекомендації;

у разі потреби вимагає від правління Пенсійного фонду про-
ведення аудиторської перевірки діяльності Пенсійного фонду або 
окремих напрямів його роботи;

порушує перед правлінням Пенсійного фонду питання про звільнення 
та притягнення до відповідальності директора виконавчої дирекції Пен-
сійного фонду та його заступників, керівників територіальних органів 
Пенсійного фонду в разі невиконання або неналежного виконання покла-
дених на них обов’язків та в інших випадках, передбачених законом;

утворює робочі групи для здійснення контролю за діяльністю 
Пенсійного фонду, дотриманням законодавства про загальнообов’-
язкове державне пенсійне страхування та цільовим використанням 
коштів Пенсійного фонду;

має право вимагати скликання позапланового засідання прав-
ління Пенсійного фонду.

Стаття 69. Вимоги до членів правління 
Пенсійного фонду та Наглядової ради

1. Членом правління Пенсійного фонду та Наглядової ради може 
бути особа, яка є громадянином України.

2. Одна особа не може бути одночасно обрана членом правління 
Пенсійного фонду та членом Наглядової ради.

3. Головою правління Пенсійного фонду та його заступниками 
можуть бути лише особи, які мають повну вищу освіту, працювали 
не менше п’яти років у соціальній сфері, в органах державного 
управління та/або профспілкових об’єднаннях, сфері фінансів або 
економіки та задовольняють інші кваліфікаційні вимоги, встановлені 
статутом Пенсійного фонду.
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4. Члени правління Пенсійного фонду і Наглядової ради не мають 
права перебувати у трудових відносинах з виконавчими органами 
Пенсійного фонду.

5. Голова Наглядової ради та його заступники повинні мати досвід 
управління фінансовими, контрольними, ревізійними органами або 
досвід роботи керівниками структурних підрозділів у зазначених 
органах не менше п’яти років.

6. Членом правління Пенсійного фонду та Наглядової ради може 
бути особа, яка має повну вищу освіту, досвід роботи в соціальній 
сфері, в органах державного управління та/або профспілкових 
об’єднаннях, сфері фінансів або економіки та задовольняє інші 
кваліфікаційні вимоги, встановлені статутом Пенсійного фонду.

7. Членом правління Пенсійного фонду і Наглядової ради не може 
бути особа, яка була засуджена за умисні злочини, а також обви-
нувальним вироком щодо нього позбавлена права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю.

Стаття 70. Вимоги до посадових осіб 
виконавчої дирекції Пенсійного фонду

1. Директором виконавчої дирекції Пенсійного фонду може бути 
призначена особа, яка має повну вищу освіту та не менш як п’яти-
річний досвід роботи на керівних посадах у сфері пенсійного забез-
печення, фінансів, економіки.

2. Заступниками директора і керівниками структурних підроз-
ділів виконавчої дирекції Пенсійного фонду та начальниками її те-
риторіальних органів можуть бути особи, які мають повну вищу 
освіту та досвід роботи у соціальній сфері або у сфері фінансів 
чи економіки не менше двох років.

3. Посадовою особою виконавчої дирекції Пенсійного фонду 
не може бути особа, яка була засуджена за умисний злочин.

Розділ IX 
КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 71. Бюджет Пенсійного фонду
1. Бюджет Пенсійного фонду — план утворення і використання 

цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових 
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внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, виз-
начених цим Законом.

2. Бюджет Пенсійного фонду затверджується правлінням Пен-
сійного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує рокові, на який 
складено бюджет.

3. Проект бюджету Пенсійного фонду складається з урахуванням 
щорічних актуарних розрахунків.

4. Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету 
Пенсійного фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду.

5. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей 
витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням 
Пенсійного фонду підлягає обов’язковій публікації в офіційних 
друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту 
оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Пенсійного 
фонду.

Стаття 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду
1. Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:
1) страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопи-
чувального фонду;

2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування ре-
зерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду 
в майбутніх періодах;

3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що пере-
раховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим 
Законом;

4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього 
Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушен-
ня встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати стра-
хових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також 
суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону 
на посадових осіб та громадян за ці порушення;

5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
6) добровільні внески;
7) інші надходження відповідно до законодавства.
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2. Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Держав-
ного бюджету України і не підлягають оподаткуванню.

Стаття 73. Використання коштів Пенсійного фонду
1. Кошти Пенсійного фонду використовуються на:
1) виплату пенсій, передбачених цим Законом;
2) надання соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконан-

ням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;
4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.
2. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду для 

оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат 
та на цілі, не передбачені цим Законом.

Стаття 74. Резерв коштів Пенсійного фонду
1. З метою забезпечення фінансової стабільності Пенсійного 

фонду формується резерв коштів Пенсійного фонду.
Резерв коштів Пенсійного фонду складається з резерву коштів 

для поточних потреб та резерву коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах, які зараховуються 
на окремі субрахунки одного рахунку Пенсійного фонду.

Порядок формування та використання резерву коштів Пенсійного 
фонду встановлюється правлінням Пенсійного фонду.

2. Резерв коштів для поточних потреб формується з метою за-
безпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати 
пенсій і надання соціальних послуг у сумі, що дорівнює місячній 
потребі на зазначені цілі згідно з бюджетом Пенсійного фонду 
на відповідний рік та затверджується в його складі.

3. Резерв коштів для поточних потреб використовується та по-
новлюється таким чином, щоб на початок кожного місяця на від-
повідному субрахунку сума цього резерву дорівнювала місячній 
потребі коштів, необхідній для забезпечення фінансування виплати 
пенсій та надання соціальних послуг, визначеній у бюджеті Пенсій-
ного фонду.

4. Після забезпечення виплати пенсій та надання соціальних по-
слуг і створення резерву коштів для поточних потреб надлишкові кош-
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ти Пенсійного фонду зараховуються до резерву коштів для покриття 
дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах, який може 
виникнути у зв’язку із зміною демографічної ситуації в Україні.

5. Резерв коштів для поточних потреб зберігається в уповно-
важеному банку, а резерв коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду в майбутніх періодах — у зберігачі. Зберігач 
забезпечує зберігання та облік резерву коштів для покриття дефі-
циту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах окремо від 
пенсійних активів Накопичувального фонду.

Стаття 75. Резерв коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах

1. Розмір резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пен-
сійного фонду в майбутніх періодах визначається за результатами 
щорічних актуарних розрахунків.

Розмір резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пен-
сійного фонду в майбутніх періодах затверджується правлінням 
Пенсійного фонду у складі бюджету Пенсійного фонду одночасно 
з встановленням порядку його формування і використання.

2. З метою збереження резерву коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання до-
ходу здійснюється інвестування цього резерву коштів у порядку, 
передбаченому цим Законом для інвестування коштів Накопичу-
вального фонду, а також правилами їх інвестування.

3. Інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду в майбутніх періодах здійснюється компаніями 
з управління активами, які обираються для Накопичувального фонду 
за результатами тендера.

4. Компанії з управління активами і зберігач складають та пода-
ють звіти щодо інвестування резерву коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах правлінню Пенсій-
ного фонду, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
в порядку та за формами, встановленими правлінням Пенсійного 
фонду за погодженням з Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку і Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України.
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5. Виконавча дирекція Пенсійного фонду складає річний звіт 
щодо формування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду в майбутніх періодах з висновком щодо достат-
ності цього резерву коштів для забезпечення виконання Пенсійним 
фондом зобов’язань у солідарній системі протягом наступних 75 ро-
ків і подає його правлінню Пенсійного фонду для затвердження.

6. Якщо протягом року сума резерву коштів для покриття дефі-
циту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах становить 
менше ніж 90 відсотків суми коштів, необхідних за результатами 
щорічного актуарного розрахунку для забезпечення довгостроко-
вої фінансової стабільності та виконання зобов’язань Пенсійного 
фонду щодо фінансування пенсій та соціальних послуг, правління 
Пенсійного фонду зобов’язане подати Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо джерел поповнення та збалансування бюджету 
Пенсійного фонду.

Стаття 76. Облік коштів Пенсійного фонду
1. Облік надходжень і витрат коштів Пенсійного фонду здійсню-

ють виконавчі органи Пенсійного фонду.
2. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок 

Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіаль-
них органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку.

Стаття 77. Актуарні розрахунки. Актуарії
1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду забезпечує проведення 

щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування на наступні 1, 
5, 10 та через кожні 5 років — на 75 років.

2. Актуарні розрахунки здійснюються відповідно до методики, 
затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3. Результати актуарних розрахунків оформляються у вигляді 
звіту, який складається та підписується актуаріями — виконавцями. 
Зазначений звіт має містити розрахунки, дані, методи і припущен-
ня, що використовувалися під час їх здійснення, та висновки щодо 
фінансового стану системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування і рекомендації щодо заходів, необхідних 
для забезпечення фінансової стабільності цієї системи.
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У десятиденний термін після підписання звіт надсилається прав-
лінню Пенсійного фонду, Наглядовій раді та Кабінету Міністрів Укра-
їни з дотриманням вимог, передбачених статтею 22 цього Закону.

4. Актуаріями можуть бути особи, які відповідають вимогам, 
передбаченим у положенні про підрозділ з актуарних розрахунків, 
яке затверджується правлінням Пенсійного фонду. За необхідності 
проведення додаткових актуарних розрахунків виконавча дирекція 
Пенсійного фонду може залучати відповідних фахівців та експертів, 
вартість оплати послуг яких затверджується правлінням Пенсійного 
фонду.

Розділ X 
СУБ’ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 78. Накопичувальний фонд
1. Накопичувальний фонд створюється Пенсійним фондом як ці-

льовий позабюджетний фонд.
2. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійс-

нює виконавча дирекція Пенсійного фонду.
3. Управління пенсійними активами Накопичувального фонду 

здійснюється компаніями з управління активами.
4. Рахунки Накопичувального фонду відкриваються виконавчою 

дирекцією Пенсійного фонду в зберігачі.
5. Застрахована особа, яка сплачує (за яку сплачують) страхові 

внески до Накопичувального фонду, має право спрямувати ці стра-
хові внески до будь-якого недержавного пенсійного фонду. При цьо-
му застрахована особа подає територіальному органу Пенсійного 
фонду та страхувальнику такі документи:

заяву про обрання недержавного пенсійного фонду;
заповнену картку за формою, встановленою правлінням Пенсій-

ного фонду, в якій зазначаються відомості про обраний недержавний 
пенсійний фонд;

копію пенсійного контракту, укладеного застрахованою особою 
з обраним недержавним пенсійним фондом.

6. Врегулювання відносин, що стосуються страхових внесків, які 
спрямовуються до обраного застрахованою особою недержавного 
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пенсійного фонду, подальшого розміщення і інвестування пенсійних 
активів застрахованої особи та страхування і виплати довічної пенсії 
або одноразової виплати, здійснюється відповідно до законодавства 
про недержавне пенсійне забезпечення.

Стаття 79. Джерела формування коштів 
Накопичувального фонду та їх використання

1. Джерелами формування коштів Накопичувального фонду є:
1) страхові внески застрахованих осіб, що спрямовуються до На-

копичувального фонду;
2) інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок розміщення 

та інвестування коштів Накопичувального фонду в порядку, вста-
новленому законом;

3) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього 
Закону та інших законів до юридичних і фізичних осіб за порушення 
встановленого законодавством порядку нарахування, обчислення 
і сплати страхових внесків, що спрямовуються до Накопичувального 
фонду, та використання коштів Накопичувального фонду, а також 
суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону 
на посадових осіб та громадян за ці порушення.

2. Інвестиційний дохід, що обліковується на накопичувальних 
пенсійних рахунках застрахованих осіб, визначається як різниця 
між сумою сукупного інвестиційного доходу, отриманого від інве-
стування пенсійних активів, та сумою адміністративних видатків, 
пов’язаних з їх управлінням.

3. Сукупний інвестиційний дохід формується за рахунок:
1) прибутку, що отримується від інвестування пенсійних активів 

у цінні папери;
2) відсотків, що нараховуються на пенсійні активи, розміщені 

на банківських депозитних рахунках;
3) доходу від інших видів інвестування, дозволених законом.
4. Порядок формування та обчислення інвестиційного доходу 

визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку за погодженням з /державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України та Міністерством фінансів України.

Інвестиційний дохід від операцій з пенсійними активами не вклю-
чається до складу доходу компаній з управління активами.
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5. Кошти Накопичувального фонду використовуються на:
1) інвестування з метою отримання доходу на користь застра-

хованих осіб;
2) оплату договорів страхування довічних пенсій або здійснення 

одноразових виплат;
3) оплату послуг компаній з управління активами;
4) оплату послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов’я-

заних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, 
у тому числі на проведення тендерів, у порядку та розмірах, уста-
новлених Радою Накопичувального фонду;

5) оплату послуг радника (радників) з інвестиційних питань;
6) оплату послуг зберігача;
7) оплату послуг із проведення планової аудиторської пере-

вірки.
Забороняється використання коштів Накопичувального фонду 

для забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг 
із солідарної системи та на інші цілі, не передбачені цим Зако-
ном.

6. Кошти Накопичувального фонду є власністю застрахованих 
осіб, які сплачували страхові внески до цього фонду, та належать 
кожній застрахованій особі в частині, облікованій на її накопичу-
вальному пенсійному рахунку.

7. Облік надходжень і витрат коштів Накопичувального фонду 
здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду.

Стаття 80. Пенсійні активи Накопичувального фонду
1. Пенсійні активи складаються з:
1) активів у грошових коштах;
2) активів у цінних паперах;
3) інших активів, не заборонених законом.
2. Пенсійні активи в грошових коштах складаються з:
1) страхових внесків, що перераховуються до Накопичувального 

фонду;
2) коштів, розміщених на банківських депозитних рахунках, 

що засвідчується відповідними іменними ощадними сертифіката-
ми банківських установ, виданих на ім’я Накопичувального фонду, 
та відсотків за ними;
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3) інвестиційного доходу, що отримується від інвестування пен-
сійних активів у цінні папери.

3. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:
1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Авто-
номної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законо-
давства;

2) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм 
законодавства перебувають в обігу на організаційно оформлених 
ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійс-
нюється підписка згідно із законодавством) та пройшли лістинг 
на фондових біржах або в торговельно-інформаційних системах, 
зареєстрованих у встановленому порядку;

3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими 
гарантовано урядами іноземних держав, де рейтинг зовнішнього 
боргу не менше класу A за шкалою, встановленою зазначеними 
в пункті 4 цієї частини рейтинговими компаніями;

4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом класу 
A або вище за шкалою, встановленою рейтинговими компаніями 
Стандарт енд Пурс (Standard and Poor’s), Мудіс (Moody’s) або Фітч 
(Fitch);

5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організо-
ваних фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондо-
вих бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська 
або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Ка-
бінет Міністрів України може визначати додатково до зазначених 
інші іноземні фондові біржі та торговельно-інформаційні системи. 
Емітент цих акцій має провадити свою діяльність протягом не менше 
ніж 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу 
якої не менший класу A за шкалою, встановленою зазначеними 
в пункті 4 цієї частини рейтинговими компаніями.

Розміщення коштів Накопичувального фонду в активи, зазначені 
в пункті 3 частини першої цієї статті, може здійснюватися з урахуван-
ням прибутковості та надійності інвестицій у разі необхідності інве-
стиційної підтримки вітчизняної економіки, розвитку її пріоритетних 
галузей, впровадження та розвитку сучасних технологій, створення 
нових робочих місць, реалізації інвестиційних проектів, у тому числі 
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за державної підтримки. При цьому Кабінет Міністрів України перед-
бачає заходи, спрямовані на захист інвестицій та забезпечення 
їх повернення, у тому числі відповідні державні гарантії.

Розміщення коштів Накопичувального фонду в активи, зазначені 
в пунктах 4 і 5 цієї частини, може здійснюватися за умови, що ін-
вестування коштів Накопичувального фонду за межами України 
негативно не позначиться на зовнішньому платіжному балансі Укра-
їни, стані її валютних резервів та стабільності її грошової одиниці. 
Рішення про можливість інвестування коштів Накопичувального 
фонду за межами України приймає Рада Накопичувального фонду 
лише за наявності позитивного рішення Ради національної безпеки 
і оборони України із цього питання.

4. Пенсійні активи у цінних паперах не можуть включати:
1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, компанія з управління 

активами, радник з інвестиційних питань, аудитор та особи, які на-
дають консультаційні послуги, з якими виконавчою дирекцією Пен-
сійного фонду укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи;

2) цінні папери, які не пройшли лістинг фондової біржі або торговель-
но-інформаційної системи, зареєстрованих у встановленому порядку;

3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвесту-
вання;

4) векселі;
5) похідні цінні папери.
5. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, 

отриманих на підставах, що суперечать законодавству.
6. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави і вико-

ристовуються лише на цілі, передбачені частиною п’ятою статті 79 
цього Закону. На пенсійні активи не може бути накладено стягнення 
за зобов’язаннями компанії з управління активами, зберігача, стра-
хової організації, Пенсійного фонду.

7. Сума пенсійних активів, які належать застрахованій особі, 
розраховується виходячи з кількості одиниць пенсійних активів, 
облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку, та чистої 
вартості одиниці пенсійних активів.

У разі купівлі-продажу цінних паперів підрахунок здійснюється 
виходячи із чистої вартості пенсійних активів на кінець робочого 
дня, протягом якого здійснювалися ці операції.
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Підрахунок чистої вартості пенсійних активів здійснюється 
зберігачем разом з виконавчою дирекцією Пенсійного фонду 
та компанією з управління активами за методикою та в порядку, 
визначеними Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України та Національним банком України.

Розподіл та облік інвестиційного доходу на накопичувальних 
пенсійних рахунках застрахованих осіб здійснюються виконавчою 
дирекцією Пенсійного фонду щоденно за результатами інвестування 
пенсійних активів виходячи з підрахунків чистої вартості одиниці 
пенсійних активів.

Інформація щодо руху пенсійних активів, облікованих на нако-
пичувальних пенсійних рахунках, подається зберігачем у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

8. Порядок зарахування, обліку, інвестування, управління кош-
тами Накопичувального фонду визначається відповідно до цього 
Закону.

9. Пенсійні активи в разі визнання компанії з управління актива-
ми або зберігача банкрутом не можуть включатися до ліквідаційної 
маси компанії з управління активами або зберігача.

10. На пенсійні активи не може бути накладене будь-яке стягнен-
ня або застосована конфіскація.

Стаття 81. Рада Накопичувального фонду
1. Рада Накопичувального фонду створюється з метою здійснен-

ня повноважень, передбачених статтею 82 цього Закону.
2. До складу Ради Накопичувального фонду входять 14 осіб, 

які на пропорційній основі призначаються Президентом України 
та Верховною Радою України.

Президент України призначає сім членів Ради Накопичувального 
фонду шляхом прийняття відповідного указу — по одному пред-
ставнику від центральних органів виконавчої влади у сфері праці 
та соціальної політики, фінансів, економіки та з питань європейсь-
кої інтеграції, Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України, Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Ради національної безпеки і оборони України та Пенсійного 
фонду.
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Верховна Рада України призначає шляхом прийняття відповідної 
постанови сім членів Ради Накопичувального фонду, в тому числі 
по одному представнику від застрахованих осіб, роботодавців та На-
ціонального банку України.

3. Членом Ради Накопичувального фонду може бути особа, яка 
має вищу освіту в галузі економіки, фінансів або права і при цьому 
має досвід роботи в органі законодавчої влади або на керівних по-
садах у центральних органах виконавчої влади, у фінансових уста-
новах, у профспілкових об’єднаннях чи має досвід наукової роботи 
за фінансовою, економічною або юридичною тематикою.

4. Члени Ради Накопичувального фонду здійснюють повнова-
ження на громадських засадах.

Членам Ради Накопичувального фонду за рахунок коштів Накопи-
чувального фонду компенсуються фактичні витрати, понесені ними 
у зв’язку з виконанням повноважень відповідно до Регламенту Ради 
Накопичувального фонду в межах витрат, затверджених на ці цілі.

Членам Ради Накопичувального фонду забороняється розголо-
шувати відомості, які є конфіденційними відповідно до цього Закону 
та законодавства про інформацію.

5. Строк повноважень членів Ради Накопичувального фонду 
становить шість років.

Чергове призначення членів Ради Накопичувального фонду 
здійснюється не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку 
повноважень раніше призначених членів Ради Накопичувального 
фонду.

6. На першому засіданні Ради Накопичувального фонду із скла-
ду її членів обираються голова та його заступник на строк їх по-
вноважень шляхом відкритого голосування простою більшістю 
голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради 
Накопичувального фонду. Кожний член Ради Накопичувального 
фонду має один голос.

7. Голова Ради Накопичувального фонду:
організовує та проводить засідання Ради Накопичувального 

фонду;
скликає позачергові засідання за власною ініціативою або 

на письмову вимогу більше ніж однієї третини членів Ради Накопи-
чувального фонду;
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здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту Ради На-
копичувального фонду.

Заступник голови Ради Накопичувального фонду відповідно 
до Регламенту Ради Накопичувального фонду виконує обов’язки, 
покладені на голову Ради Накопичувального фонду, в разі його 
тимчасової відсутності.

Переобрання голови Ради Накопичувального фонду або його 
заступника здійснюється в порядку, визначеному частиною шостою 
цієї статті:

у зв’язку із закінченням строку його повноважень;
за власним бажанням — за умови подання письмової заяви;
у разі систематичного невиконання або неналежного виконання 

своїх обов’язків.
8. Повноваження членів Ради Накопичувального фонду припи-

няються у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Повноваження члена Ради Накопичувального фонду припиня-

ються достроково:
у разі складення повноважень за його особистою заявою;
у разі припинення повноважень на посаді;
з ініціативи відповідно Президента України або Верховної Ради 

України;
у разі систематичного невиконання або неналежного виконання 

покладених на нього обов’язків;
у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

нього;
у разі визнання його за рішенням суду таким, що не відповідає 

вимогам, передбаченим частиною третьою цієї статті;
у разі неучасті більше ніж у трьох чергових засіданнях Ради На-

копичувального фонду;
у разі припинення громадянства України або виїзду за межі 

України на постійне місце проживання;
у разі визнання недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення 

померлим;
у разі смерті.
9. Звільнення членів Ради Накопичувального фонду здійсню-

ється шляхом прийняття Президентом України відповідного указу, 
а Верховною Радою України — відповідної постанови.
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10. Рада Накопичувального фонду здійснює свою діяльність 
на підставі цього Закону та Регламенту Ради Накопичувального 
фонду.

Стаття 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду
1. До виключних повноважень Ради Накопичувального фонду 

належить:
1) визначення за результатами тендера компаній з управління 

активами, зберігача, аудитора Накопичувального фонду;
2) затвердження умов проведення і технічного завдання тендера 

з вибору компаній з управління активами, зберігача, аудитора На-
копичувального фонду;

3) прийняття рішення про доцільність залучення радника з інве-
стиційних питань, визначення порядку його залучення, затверджен-
ня його та умов договору з ним;

4) заслуховування та затвердження щорічних звітів про резуль-
тати роботи компаній з управління активами, зберігача та радника 
з інвестиційних питань;

5) затвердження основних напрямів інвестиційної політики 
та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду і змін 
до них;

6) прийняття рішення про дострокове проведення тендерів для 
обрання компаній з управління активами і зберігача;

7) затвердження кошторису на технічне та матеріальне забез-
печення роботи Ради Накопичувального фонду, розміру оплати 
послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов’язаних з адмі-
ністративним управлінням Накопичувальним фондом, та відсотка 
відрахувань із страхових внесків, пов’язаних з адміністративними 
видатками Накопичувального фонду;

8) заслуховування звіту виконавчої дирекції Пенсійного фонду 
щодо адміністративного управління Накопичувальним фондом, 
внесення рекомендацій та пропозицій правлінню Пенсійного фонду 
щодо вдосконалення управління Накопичувальним фондом;

9) застосування відкладального вето стосовно рішень, прийнятих 
суб’єктами накопичувальної системи пенсійного страхування з пору-
шенням законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, які можуть заподіяти шкоду застрахованим особам;
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10) затвердження Регламенту Ради Накопичувального фонду;
11) затвердження розподілу обсягів пенсійних активів між ком-

паніями з управління активами.
2. До повноважень Ради Накопичувального фонду належить:
1) подання Наглядовій раді пропозицій щодо вдосконалення 

функціонування системи загальнообов’язкового державного пен-
сійного страхування;

2) заслуховування інформації органів державного нагляду 
та регулювання про результати перевірок стану виконання вимог 
законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування суб’єктами накопичувальної системи пенсійного 
страхування та аудиторських звітів.

Рада Накопичувального фонду здійснює інші повноваження, які 
відповідно до цього Закону віднесені до її відання.

3. У разі якщо Рада Накопичувального фонду застосовує відкла-
дальне вето щодо рішення суб’єкта накопичувальної системи пенсій-
ного страхування, вона вказує на допущені порушення і встановлює 
термін для їх усунення. Якщо протягом цього терміну суб’єкт нако-
пичувальної системи пенсійного страхування не усуне порушення, 
Рада Накопичувального фонду незаконне рішення скасовує.

Стаття 83. Засідання Ради Накопичувального фонду
1. Чергові засідання Ради Накопичувального фонду проводяться 

не рідше одного разу на квартал. День проведення засідання Ради 
Накопичувального фонду призначає її голова.

За рішенням голови Ради Накопичувального фонду або на пись-
мову вимогу більше ніж однієї третини її членів проводяться поза-
чергові засідання Ради Накопичувального фонду.

На засідання Ради Накопичувального фонду можуть бути запро-
шені керівники центральних органів виконавчої влади, представники 
суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування, науковці 
та фахівці. У засіданнях Ради Накопичувального фонду можуть 
брати участь голова правління Пенсійного фонду та директор ви-
конавчої дирекції Пенсійного фонду.

2. Засідання Ради Накопичувального фонду вважається право-
мочним, якщо на ньому присутні не менше десяти її членів. Рішення 
Ради Накопичувального фонду приймаються простою більшістю 



104 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови Ради Нако-
пичувального фонду вважається вирішальним.

3. Засідання Ради Накопичувального фонду веде голова Ради 
Накопичувального фонду, а в разі відсутності — його заступник у по-
рядку, встановленому Регламентом Ради Накопичувального фонду. 
Під час проведення засідання Рада Накопичувального фонду обирає 
секретаря засідання, на якого покладається контроль за веденням 
протоколу засідання. У протоколі обов’язково відображаються порядок 
денний, доповідачі з визначених питань, а також прийняті рішення.

4. Рішення Ради Накопичувального фонду з питань, віднесених 
до її повноважень, є обов’язковими для виконання правлінням Пен-
сійного фонду, виконавчою дирекцією Пенсійного фонду, компані-
ями з управління активами, зберігачем, радником з інвестиційних 
питань, страхувальниками та застрахованими особами.

Рішення Ради Накопичувального фонду підлягають оприлюд-
ненню в порядку, встановленому Радою Накопичувального фонду 
відповідно до вимог цього Закону.

5. Рішення Ради Накопичувального фонду підписує голова Ради 
Накопичувального фонду та всі присутні на засіданні її члени. Копія 
рішення Ради Накопичувального фонду протягом трьох днів пода-
ється для ознайомлення Наглядовій раді та для виконання виконав-
чій дирекції Пенсійного фонду, компаніям з управління активами, 
зберігачу, раднику з інвестиційних питань.

6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи 
Ради Накопичувального фонду покладається на виконавчу дирекцію 
Пенсійного фонду і здійснюється за рахунок коштів Накопичуваль-
ного фонду в межах кошторису, затвердженого Радою Накопичу-
вального фонду на відповідний рік.

Стаття 84. Радник з інвестиційних питань
1. Радником з інвестиційних питань може бути юридична особа 

(у тому числі нерезидент) відповідної спеціалізації, а також фізична 
особа, яка має відповідну професійну підготовку та досвід роботи. 
Вимоги до радника (радників) з інвестиційних питань установлю-
ються та затверджуються Радою Накопичувального фонду.

2. У разі прийняття Радою Накопичувального фонду рішення 
про залучення радника (радників) з інвестиційних питань Пенсійний 
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фонд укладає з ним (з ними) відповідний договір на умовах, визна-
чених Радою Накопичувального фонду. Укладення цього договору 
здійснюється з дотриманням вимог статті 95 цього Закону.

3. Радник з інвестиційних питань може залучатися з метою:
1) збирання та аналізу поточної інформації і даних щодо інвести-

ційних та економічних умов на національному і зарубіжному ринках, 
які пов’язані або можуть вплинути на ефективність інвестування 
коштів Накопичувального фонду, з метою поліпшення інвестиційної 
доходності Накопичувального фонду;

2) надання Пенсійному фонду консультацій та порад під час 
розроблення проектів основних напрямів інвестиційної політики 
та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;

3) надання Пенсійному фонду консультацій та порад під час 
розроблення умов проведення тендера для визначення компаній 
з управління активами та технічного супроводу проведення цих 
тендерів разом з виконавчою дирекцією Пенсійного фонду;

4) щомісячного аналізу роботи компаній з управління активами 
та зберігача, подання письмових звітів про це Раді Накопичуваль-
ного фонду;

5) подання Раді Накопичувального фонду обґрунтованих про-
позицій щодо підготовки та внесення змін до основних напрямів 
інвестиційної політики і нормативів інвестування коштів Накопичу-
вального фонду.

4. Для здійснення своїх повноважень та виконання зобов’язань 
радник з інвестиційних питань має право отримувати необхідну 
інформацію від Пенсійного фонду, компаній з управління активами 
та зберігача, а також відкриту статистичну інформацію від централь-
них органів виконавчої влади.

5. Радник з інвестиційних питань не може бути засновником 
(власником) або пов’язаною особою зберігача, компанії з управлін-
ня активами, аудитора Накопичувального фонду та їх пов’язаних 
осіб.

6. Розмір оплати послуг радника з інвестиційних питань виз-
начається в договорі, укладеному з Пенсійним фондом, як фіксо-
вана сума і не може встановлюватися у вигляді відсотків від суми 
страхових внесків чи обсягів пенсійних активів Накопичувального 
фонду.
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Стаття 85. Компанії з управління активами
1. Управління пенсійними активами здійснюється компаніями 

з управління активами, визначеними Радою Накопичувального фон-
ду за результатами тендера, з якими Пенсійним фондом укладені 
договори з дотриманням вимог статті 95 цього Закону.

2. Компанії з управління активами обираються на п’ять років 
з можливістю продовження строку дії договору до двох років шляхом 
щорічного продовження цього строку за рішенням Ради Накопичу-
вального фонду.

3. У разі обрання за результатами тендера компанії з управління 
активами, яка є іноземною юридичною особою, вона зобов’язана для 
виконання функцій, визначених у технічному завданні тендера, у двомі-
сячний термін після проведення тендера створити відповідно до зако-
нодавства України юридичну особу і повністю сформувати за власний 
рахунок її статутний фонд. Створена юридична особа зобов’язана 
отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку на провадження професійної діяльності з управління активами 
в частині пенсійних активів, виконувати всі умови щодо управління 
активами, передбачені законодавством. Юридична особа зобов’язана 
в місячний термін після отримання ліцензії укласти договір з іноземною 
юридичною особою та Пенсійним фондом, який повинен передбачати 
солідарну відповідальність цієї юридичної особи і її засновника.

4. Компанії з управління активами обираються із числа компаній, 
які:

1) мають не менше п’яти років досвіду роботи з управління ак-
тивами на фінансових ринках України та/або світу, перелік яких 
визначається в технічному завданні тендера;

2) мали одночасно в управлінні активи в сумі, розмір якої вста-
новлюється в технічному завданні тендера;

3) підтримують власний капітал, який визначається згідно із зако-
нодавством України, у сумі, еквівалентній 1 млн. євро за офіційним 
обмінним курсом Національного банку України на день подання 
заяви на отримання ліцензії;

4) відповідають вимогам, встановленим Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня 
та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконуватимуть 
функції, передбачені технічним завданням тендера.
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5. Компанія з управління активами не може бути засновником 
(власником) або пов’язаною особою радника з інвестиційних пи-
тань, зберігача, аудитора Накопичувального фонду та їх пов’язаних 
осіб.

6. Компанія з управління активами, яка є іноземною юридичною 
особою, бере участь у тендері, якщо вона створена і зареєстрована 
в країні, законодавством якої передбачено державний нагляд за ді-
яльністю компаній з управління активами.

Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами
1. До повноважень компанії з управління активами належить:
1) управління та інвестування пенсійних активів згідно з основни-

ми напрямами інвестиційної політики та нормативами інвестування 
коштів Накопичувального фонду;

2) звітування перед Радою Накопичувального фонду, прав-
лінням Пенсійного фонду, Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України та Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку про склад, структуру та ліквідність 
пенсійних активів і здійснені операції щодо розміщення і управ-
ління ними.

Форму та порядок складання звітів компаніями з управління ак-
тивами встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансо-
вих послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку і правлінням Пенсійного фонду;

3) виконання від імені та на користь Накопичувального фонду 
юридичних дій, пов’язаних з реалізацією прав власності на цінні 
папери, якими управляє ця компанія;

4) подання Раді Накопичувального фонду обґрунтованих пропо-
зицій щодо внесення змін до основних напрямів інвестиційної полі-
тики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;

5) інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду в майбутніх періодах згідно з правилами інвесту-
вання цього резерву коштів та подання звітів щодо інвестування 
в порядку та за формою, встановленими правлінням Пенсійного 
фонду за погодженням з Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку і Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України.



108 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

2. Оплата послуг компанії з управління активами не може пере-
вищувати сумарно 0,9 відсотка чистої вартості пенсійних активів, 
що перебували в її управлінні протягом року, за який здійснюється 
оплата цих послуг.

3. У разі отримання компанією з управління активами інвестицій-
ного доходу вищого, ніж відсоток інвестиційного доходу, який було 
заплановано в основних напрямах інвестиційної політики на від-
повідний рік, за рішенням Ради Накопичувального фонду компанії 
з управління активами може виплачуватися премія, розмір якої 
не може перевищувати 3 відсотки розміру інвестиційного доходу, 
отриманого Накопичувальним фондом за результатами діяльності 
цієї компанії у зазначеному році.

4. У разі якщо за висновком аудитора або органу державного 
нагляду інвестиційний дохід, отриманий у результаті інвестування 
коштів Накопичувального фонду, визнано неприйнятне низьким 
(від’ємне коливання перевищує 30 відсотків) порівняно з ринковими 
показниками інвестиційного доходу або з інвестиційними доходами 
недержавних пенсійних фондів, Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана порушити 
питання перед Радою Накопичувального фонду про заміну компанії 
з управління активами.

5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної 
діяльності з управління активами в частині пенсійних активів Дер-
жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язана 
повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день 
її анулювання.

Стаття 87. Припинення повноважень 
компанії з управління активами

1. Повноваження компанії з управління активами припиняються 
Радою Накопичувального фонду за поданням Пенсійного фонду, 
зберігача, органів, що здійснюють державний нагляд у сфері за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у разі:

1) порушення умов договору, укладеного з Пенсійним фондом;
2) порушення положень основних напрямів інвестиційної політики 

та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду;
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3) дій або бездіяльності, що призвели до зменшення пенсійних 
активів Накопичувального фонду за результатами бюджетного року 
на суму, яка перевищує встановлений у договорі відсоток загальної 
суми коштів Накопичувального фонду, якщо таке зменшення не зу-
мовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку;

4) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності 
з управління активами в частині пенсійних активів.

Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повно-
важень компанії з управління активами приймається більшістю від 
її складу.

Рішення Ради Накопичувального фонду про припинення повнова-
жень компанії з управління активами тягне за собою розірвання до-
говору, укладеного між компанією та Пенсійним фондом. При цьому 
компанія з управління активами зобов’язана компенсувати збитки, 
завдані з її вини Накопичувальному фонду, відповідно до закону.

2. Пенсійний фонд, зберігач, органи, що здійснюють держав-
ний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, зобов’язані направити копію подання про припинення 
повноважень компанії з управління активами до Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України, яка протягом 
одного робочого дня дає розпорядження зберігачу про припинення 
виконання розпоряджень компанії з управління активами, яке є обо-
в’язковим до негайного виконання.

3. Подання та рішення Ради Накопичувального фонду про при-
пинення повноважень компанії з управління активами можуть бути 
оскаржені в судовому порядку.

Збитки, завдані необґрунтованим припиненням повноважень 
компанії з управління активами, відшкодовуються на підставі рі-
шення суду в порядку, встановленому законом.

Посадові особи органів державної влади, які підписали подання, 
можуть бути притягнуті до відповідальності за неналежне виконання 
службових обов’язків у порядку, встановленому законом.

Стаття 88. Обмеження інвестиційної 
діяльності з пенсійними активами

1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними ак-
тивами забороняється:
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1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) 
коштів або будь-яких інших коштів, які не є коштами Накопичуваль-
ного фонду;

2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, 
або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;

3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів 
з обов’язковою умовою зворотного викупу;

4) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахун-
ку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах 
банків більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів, 
при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних 
активів у зобов’язаннях одного банку;

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного 
емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних ак-
тивів та тримати у своїх активах більше ніж 10 відсотків у цінних 
паперах одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отри-
мання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим та емітентами яких 
є комерційні банки);

6) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашен-
ня та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим більше ніж 
50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

7) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих по-
зик більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

8) придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облі-
гації, емітентами яких є резиденти України, більше ніж 20 відсотків 
загальної вартості пенсійних активів;

9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських 
емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості пенсійних ак-
тивів;

10) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, по-
гашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іно-
земних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних 
активів;

11) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації 
іноземних емітентів, які пройшли лістинг на організованих фондових 
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ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості 
пенсійних активів;

12) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, не за-
боронені законодавством України, але не зазначені у цій статті, 
більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

13) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашення 
та отримання доходу за якими гарантовано урядом однієї іноземної дер-
жави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

14) придбавати цінні папери, емітентами яких є пов’язані особи 
Накопичувального фонду, компанії з управління активами, зберігача 
та радника з інвестиційних питань;

15) здійснювати за власні кошти компанії з управління активами 
операції із цінними паперами, які є пенсійними активами;

16) безоплатно відчужувати пенсійні активи;
17) використовувати пенсійні активи для забезпечення виконання 

зобов’язань, які не пов’язані з функціонуванням Накопичувального 
фонду;

18) відчужувати майно, яке належить компанії з управління ак-
тивами, до пенсійних активів;

19) набувати у власність нерухоме майно та будь-які інші активи, 
що складають пенсійні активи.

2. Кошти Накопичувального фонду, що розміщуються на депо-
зитних рахунках у комерційних банках, не можуть бути розміщені 
менше ніж у трьох комерційних банках. При цьому розподіл коштів 
за депозитними рахунками банків повинен бути таким, щоб різниця 
відхилення в сумах становила не більше ніж 10 відсотків.

3. Купівля-продаж цінних паперів здійснюється з дотриманням 
вимог цього Закону та законодавства лише на конкурентних заса-
дах на організаційно оформленому ринку цінних паперів України, 
фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареє-
строваних у встановленому порядку.

Стаття 89. Вимоги до основних напрямів 
інвестиційної політики та нормативів інвестування 

коштів Накопичувального фонду
1. Основні напрями інвестиційної політики та нормативи інвесту-

вання коштів Накопичувального фонду затверджує щороку Рада 
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Накопичувального фонду не пізніше 1 січня року, протягом якого 
вони діють.

Основні напрями інвестиційної політики та нормативи інвесту-
вання коштів Накопичувального фонду можуть бути переглянуті 
Радою Накопичувального фонду протягом року.

Проекти основних напрямів інвестиційної політики та нормативів 
інвестування коштів Накопичувального фонду і проекти змін до них 
подає Раді Накопичувального фонду виконавча дирекція Пенсійного 
фонду за погодженням з Міністерством економіки та з питань єв-
ропейської інтеграції України, Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України, Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку і Національним банком України.

2. Проекти основних напрямів інвестиційної політики та норма-
тивів інвестування коштів Накопичувального фонду подаються Раді 
Накопичувального фонду не пізніше 1 жовтня року, що передує 
плановому. До розробки проектів основних напрямів інвестиційної 
політики та нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду 
за рішенням Ради Накопичувального фонду може залучатися радник 
(радники) з інвестиційних питань та компанії з управління активами.

3. В основних напрямах інвестиційної політики відображаються 
основні напрями та обмеження щодо інвестування коштів Накопичу-
вального фонду з урахуванням обмежень, визначених цим Законом, 
та суми адміністративних витрат і фінансування витрат на оплату 
договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат, 
рівні інвестиційного доходу у відповідному році. Основні напрями 
інвестиційної політики є обов’язковими для застосування Пенсійним 
фондом, компаніями з управління активами та зберігачем.

4. Основні напрями інвестиційної політики підлягають обов’яз-
ковому опублікуванню.

5. Нормативи інвестування коштів Накопичувального фонду 
визначають щорічні пропорції інвестування коштів у кожний окре-
мий вид активів згідно з вимогами основних напрямів інвестиційної 
політики, містять інвестиційну стратегію Накопичувального фонду 
та критерії вибору об’єктів інвестування з урахуванням конкретних 
класів інвестиційного рейтингу. Зміст нормативів інвестування кош-
тів Накопичувального фонду не повинен суперечити положенням 
основних напрямів інвестиційної політики та цьому Закону.
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Нормативи інвестування коштів Накопичувального фонду є кон-
фіденційним документом. Повний текст нормативів інвестування 
коштів Накопичувального фонду зберігається в Пенсійному фонді 
та надається зберігачу. Компанії з управління активами надається 
витяг з нормативів інвестування коштів Накопичувального фонду 
в частині вимог щодо інвестування пенсійних активів, що знахо-
дяться в управлінні цієї компанії.

Стаття 90. Порядок проведення тендера для 
обрання компаній з управління активами, зберігача 

та аудитора Накопичувального фонду
1. Порядок проведення тендера для обрання компаній з управ-

ління активами, зберігача та аудитора Накопичувального фонду 
визначається умовами проведення тендера.

2. Умови проведення тендера містять:
1) зміст та порядок опублікування оголошення про проведення 

тендера;
2) строки і порядок підготовки та основні вимоги до технічного за-

вдання, інформацію про осіб, відповідальних за його підготовку;
3) перелік тендерної документації, порядок її складання, подання, 

реєстрації та розгляду;
4) строки та порядок проведення тендера, інформацію про по-

садових осіб, відповідальних за його проведення;
5) вимоги до осіб, які можуть брати участь у проведенні тендера 

(вимоги до претендентів);
6) порядок установлення бальної оцінки тендерних пропозицій;
7) порядок визначення переможця тендера;
8) порядок опублікування результатів тендера;
9) порядок укладання договорів за результатами тендера.
Умови проведення тендера затверджує Рада Накопичувального 

фонду у строк не пізніше одного місяця до дати оголошення тендера 
і підлягають обов’язковому опублікуванню в порядку, визначеному 
Радою Накопичувального фонду, в тому числі опублікуванню не менш 
як у двох міжнародних фінансових періодичних виданнях.

3. Рада Накопичувального фонду приймає рішення:
1) про проведення першого тендера для обрання компаній 

з управління активами і зберігача — не пізніше шести місяців до дня 
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запровадження сплати страхових внесків до Накопичувального 
фонду;

2) про проведення першого тендера для обрання аудитора На-
копичувального фонду — по завершенні першого року функціону-
вання Накопичувального фонду;

3) про проведення наступних тендерів для обрання компа-
нії з управління активами, зберігача і аудитора — не пізніше 
шести місяців до дня закінчення терміну дії відповідних дого-
ворів, а в разі їх дострокового розірвання у випадках, перед-
бачених цим Законом, — у місячний термін з дня розірвання 
договору;

4) про проведення тендера для обрання компаній з управління 
активами, зберігача і аудитора, якщо за результатами попередньо-
го тендера з його переможцем (переможцями) у місячний термін 
не було укладено відповідний договір, — не пізніше одного місяця 
з дня закінчення зазначеного терміну;

5) про проведення тендера для обрання компаній з управління 
активами, зберігача і аудитора, якщо за результатами попереднього 
тендера не визначено переможця або якщо в першому етапі тендера 
взяли участь менше трьох претендентів, — одночасно з визначен-
ням результатів відповідного етапу тендера;

6) про проведення тендера для обрання компаній з управління 
активами, зберігача і аудитора в разі прийняття судом рішення 
про визнання результатів тендера недійсними — не пізніше одного 
місяця з дня набрання рішенням суду законної сили.

4. Рішення про проведення тендера містить:
1) дату проведення першого етапу тендера, яка не може бути 

раніше ніж за два місяці з дня прийняття рішення про проведення 
тендера;

2) порядок та кінцеву дату подання тендерної документації, яка 
не може бути пізніше ніж за десять календарних днів до дати про-
ведення тендера;

3) вимоги до осіб, які можуть брати участь у проведенні тендера 
(претенденти), визначені відповідно до вимог цього Закону;

4) технічне завдання та перелік тендерної документації, яку пре-
тенденти мають подати для участі в тендері;

5) адресу, за якою приймається тендерна документація;
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6) місце та час проведення тендера;
7) вартість участі в тендері;
8) умови проведення тендера, критерії та порядок визначення 

переможця тендера.
Рішення про проведення тендера підлягає опублікуванню про-

тягом п’яти робочих днів із дня його прийняття.
Дата, час та місце проведення тендера, визначені в оголошенні 

про проведення тендера, не можуть бути змінені.

Стаття 91. Технічне завдання тендера
1. Технічне завдання тендера затверджує Рада Накопичувально-

го фонду відповідно до умов проведення тендера одночасно з при-
йняттям рішення про проведення тендера і має містити:

1) детальний опис вимог до претендентів;
2) перелік та зміст послуг, які має надавати переможець (пере-

можці) тендера;
3) умови надання послуг, порядок взаємодії з Пенсійним фондом, 

вимоги щодо організаційного та матеріально-технічного забезпе-
чення надання послуг;

4) вимоги до договору, що укладається з переможцем тендера;
5) перелік тендерної документації, подання якої є необхідною для 

участі в тендері, та порядок її оформлення;
6) інші вимоги, визначені умовами проведення тендера, що не 

суперечать цьому Закону.
Підготовка проектів технічних завдань здійснюється виконавчою 

дирекцією Пенсійного фонду.
2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана надіслати 

кур’єрською (спеціальною) поштою кожній юридичній особі, яка по-
дала заяву на участь у тендері, технічне завдання тендера протягом 
трьох робочих днів із дня отримання заяви.

Стаття 92. Тендерна документація
1. Особи, які бажають взяти участь у тендері, у терміни, визначені 

в оголошенні про проведення тендера, подають Раді Накопичуваль-
ного фонду таку тендерну документацію:

1) заяву на участь у тендері за формою, затвердженою Радою 
Накопичувального фонду;



116 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

2) засвідчену у встановленому порядку довіреність на ім’я особи 
(осіб), яка представлятиме інтереси претендента під час проведення 
тендера;

3) тендерну пропозицію, складену відповідно до вимог цього 
Закону;

4) документ, що підтверджує оплату вартості участі в тендері;
5) інші документи, визначені умовами проведення тендера та тех-

нічним завданням, що підтверджують інформацію про претендента 
та відомості, які містяться в тендерній пропозиції.

2. Тендерну пропозицію складають претенденти відповідно 
до умов проведення тендера та технічного завдання, і вона повинна 
містити:

1) загальні відомості про претендента;
2) відомості про додержання вимог, передбачених технічним за-

вданням (розмір статутного фонду, власного капіталу, відомості щодо 
пов’язаних осіб, відомості про відповідних службових осіб тощо);

3) інформацію про діяльність претендента (види діяльності, пере-
лік послуг, що надаються, прибутковість, досвід роботи тощо);

4) інформацію про фінансовий стан претендента, а також про 
результати аудиторських перевірок за останні три роки, накладення 
протягом останніх десяти років фінансових та інших санкцій, забо-
рони на провадження відповідної діяльності, у тому числі шляхом 
припинення або скасування дії ліцензій з будь-яких причин;

5) відомості про наявність у претендента можливостей та про-
позиції щодо виконання умов технічного завдання;

6) основні положення договору, який має бути укладений у разі 
визнання претендента переможцем тендера;

7) інші відомості, визначені умовами проведення тендера та тех-
нічним завданням.

Разом з тендерною документацією претендентом можуть бути 
подані запитання щодо вимог технічного завдання.

3. Тендерна документація надсилається рекомендованим листом, 
кур’єрською (спеціальною) поштою або подається власноручно 
представником юридичної особи, яка бажає взяти участь у тендері. 
Тендерна документація подається українською мовою в опечатаних 
конвертах, крім документа, що підтверджує сплату претендентом 
вартості участі в тендері.
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Конверти з тендерною документацією приймаються особою, 
уповноваженою Радою Накопичувального фонду, яка зазначає 
на них дату, час отримання і видає довідку про отримання тендерної 
документації.

Тендерна документація, що надійшла після кінцевого терміну 
подання тендерної документації, встановленого в оголошенні про 
проведення тендера, або тендерна документація, подана претенден-
том, який не сплатив вартість участі в тендері, не розглядається.

Претендент має право письмово відкликати свою тендерну до-
кументацію до закінчення терміну подання тендерної документації, 
встановленого в оголошенні про проведення тендера.

4. З метою покриття витрат, пов’язаних із проведенням тендера, 
умовами його проведення встановлюється вартість участі в тендері, 
яку мають сплатити претенденти.

Сплачена вартість участі в тендері не повертається, крім випад-
ків відкликання претендентами тендерної документації в порядку, 
визначеному цим Законом.

5. Претендент може брати участь у проведенні кількох тендерів, 
якщо це не суперечить вимогам цього Закону.

6. Тендерна документація є офіційними документами. Рада На-
копичувального фонду перевіряє достовірність поданої інформації. 
У разі недостовірності інформації особи, які подали її, притягуються 
до відповідальності згідно із законом та втрачають право на участь 
у тендері.

7. Використання відомостей, що містяться в тендерній доку-
ментації, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про 
інформацію.

8. Тендерна документація зберігається Пенсійним фондом про-
тягом десяти років із дня оголошення результатів тендера, а щодо 
переможця тендера — протягом терміну дії укладеного з ним до-
говору та протягом десяти років із дня припинення дії договору.

Стаття 93. Проведення тендера
1. Тендер для обрання компаній з управління активами, зберігача 

і аудитора Накопичувального фонду проводиться у два етапи.
У першому етапі тендера повинні брати участь не менше трьох 

претендентів.
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2. На першому етапі тендера, у день, визначений в оголошенні 
про проведення тендера, Рада Накопичувального фонду проводить 
відкрите засідання, на якому:

1) розкриваються конверти з тендерною документацією в чер-
говості часу їх реєстрації, при цьому головуючий ставить власний 
підпис та штамп Ради Накопичувального фонду на всіх листах до-
кументів, що були в конверті;

2) оголошуються тендерні пропозиції;
3) перевіряється відповідність тендерної документації вимогам 

цього Закону, умовам проведення тендера та технічному завдан-
ню;

4) усім членам Ради Накопичувального фонду надаються для 
оцінки копії тендерної документації;

5) запечатується по одному примірнику кожної поданої тендерної 
пропозиції у контрольний пакет, який підписується всіма присутніми 
членами Ради Накопичувального фонду і передається на зберігання 
особі, уповноваженій Радою Накопичувального фонду;

6) повідомляється про день, час та місце оголошення результатів 
першого етапу тендера.

3. Для оголошення результатів першого етапу тендера не пізніше 
одного місяця з дня розкриття конвертів з тендерною документаці-
єю проводиться відкрите засідання Ради Накопичувального фонду, 
на якому:

1) заслуховуються та обговорюються вмотивовані висновки 
членів Ради Накопичувального фонду щодо наданої їм для оцінки 
тендерної документації;

2) надаються відповіді на запитання претендентів, якщо, на думку 
членів Ради Накопичувального фонду, вони є суттєвими і не знайш-
ли достатнього відображення в технічному завданні. При цьому за-
питання і відповідь мають бути доведені до всіх учасників тендера, 
які допущені для участі в другому етапі тендера;

3) за результатами обговорення приймається та оголошується рі-
шення про допуск претендентів до участі у другому етапі тендера.

До другого етапу тендера допускаються претенденти, які найбіль-
ше відповідають умовам проведення тендера, вимогам технічного 
завдання тендера та цього Закону та які запропонували найвищу 
якість послуг за найменшу вартість.
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У разі невідповідності тендерної документації умовам прове-
дення тендера чи технічному завданню або невідповідності пре-
тендента вимогам цього Закону приймається рішення про відмову 
в подальшій участі в тендері;

4) затверджуються інструкції, система бальної оцінки тендерних 
пропозицій, запитання до претендентів для проведення другого 
етапу тендера;

5) оголошуються дата, час і місце проведення другого етапу 
тендера.

4. Усіх претендентів, які брали участь у першому етапі тендера, 
письмово інформує Рада Накопичувального фонду про результати 
першого етапу тендера протягом трьох робочих днів із дня оголо-
шення його результатів.

Рада Накопичувального фонду надає претендентам довідки про 
результати першого етапу тендера протягом трьох робочих днів 
із дня їх оголошення в порядку та за формою, визначеними умовами 
проведення тендера.

Претендентам, які допущені до участі в другому етапі тендера, 
у цей же строк надаються інструкції та запитання для проведення 
другого етапу тендера.

Претенденти, які допущені до участі в другому етапі тендера 
та отримали запитання або інструкції, зобов’язані письмово подати 
Раді Накопичувального фонду відповіді на запитання та додаткову 
інформацію щодо тендерних пропозицій, передбачену інструкціями, 
протягом десяти робочих днів із дня одержання інструкцій і запитань. 
Отримані відповіді та інформація надаються членам Ради Накопичу-
вального фонду протягом трьох робочих днів із дня їх отримання.

5. На другому етапі тендера Рада Накопичувального фонду 
у строк, що не перевищує одного місяця з дня оголошення результатів 
першого етапу тендера, проводить відкрите засідання, на якому:

заслуховуються коментарі претендентів щодо їх тендерних про-
позицій;

заслуховуються вмотивовані висновки членів Ради Накопичу-
вального фонду щодо тендерних пропозицій;

здійснюється оцінка тендерних пропозицій за бальною системою, 
визначається переможець (переможці) та оголошуються результати 
другого етапу тендера;
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схвалюються основні положення договору з переможцем тен-
дера;

у разі якщо за результатами другого етапу тендера не визначено 
жодного переможця, приймається рішення щодо проведення ново-
го тендера.

У разі неподання претендентами, які допущені до участі у другому 
етапі тендера, письмових відповідей на запитання чи додаткової 
інформації, передбаченої інструкціями, затвердженими за результа-
тами першого етапу тендера, або в разі неявки представників пре-
тендентів на другий етап тендера ці претенденти вважаються такими, 
що вибули з подальшої участі в тендері за власним бажанням.

6. Рада Накопичувального фонду надає претендентам, які брали 
участь у першому та другому етапах тендера, стенограму, що ве-
деться під час засідань Ради Накопичувального фонду, протягом 
трьох робочих днів після відповідного засідання.

7. Рада Накопичувального фонду надає претендентам, які брали 
участь у другому етапі тендера, письмову інформацію про результа-
ти другого етапу тендера протягом трьох робочих днів із дня оголо-
шення його результатів. При цьому переможцю тендера видається 
відповідна довідка, що є підставою для укладення з переможцем 
відповідного договору.

Результати другого етапу тендера підлягають обов’язковому 
офіційному оприлюдненню протягом десяти календарних днів із дня 
їх оголошення.

8. Результати першого та другого етапів тендера можуть бути 
оскаржені претендентами, які брали участь у тендері, у судовому 
порядку. При цьому подання відповідного позову до суду не зупиняє 
дію рішення Ради Накопичувального фонду про проведення другого 
етапу тендера або про укладення відповідного договору з перемож-
цем (переможцями) відповідного тендера.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення 
відповідних тендерів здійснюється виконавчою дирекцією Пенсій-
ного фонду.

Стаття 94. Визначення переможця тендера
1. Переможцем (переможцями) тендера визнається претендент 

(претенденти), який брав участь у другому етапі тендера, тендерна 
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пропозиція якого отримала найвищу бальну оцінку за системою 
бальної оцінки, затвердженої Радою Накопичувального фонду, 
за такими критеріями:

відповідність вимогам, визначеним цим Законом, умовам про-
ведення тендера та технічним завданням;

дотримання претендентом у своїй діяльності вимог законодав-
ства, фінансово-економічних нормативів, наявність або відсутність 
відповідних порушень, застосування до претендента санкцій за ці 
порушення, наявність або відсутність претензій та судових позовів 
до претендента, неврегульованих спорів за його участю, скарг на дії 
претендента та якість послуг, що надаються ним;

фінансовий стан претендента, включаючи обсяг власного ка-
піталу, наявність або відсутність кредиторської та дебіторської 
заборгованості, платоспроможність, можливість гарантування 
власними коштами виконання зобов’язань за договором та мож-
ливість відшкодування збитків при порушенні умов договору в разі 
визнання його переможцем тендера, основні показники фінансо-
во-господарської діяльності, прибутковість цієї діяльності, обсяг 
залучених коштів інших осіб;

ділова репутація претендента, перелік послуг, які ним пропо-
нуються, тривалість і досвід надання цих послуг, коло осіб, яким 
вони надавалися, якість зазначених послуг, відповідність технології 
надання цих послуг сучасним стандартам;

характеристика організаційної структури і матеріально-технічної 
бази претендента та можливості для повноцінного надання відпо-
відних послуг, його ділова репутація, рівень освіти та досвід роботи 
персоналу, відповідального за надання відповідних послуг;

можливість забезпечення претендентом необхідної взаємодії 
з Пенсійним фондом, іншими суб’єктами накопичувальної системи 
пенсійного страхування, взаємодія з якими необхідна у процесі надан-
ня відповідних послуг, зокрема оперативність такої взаємодії, її техніч-
не забезпечення, у тому числі забезпечення обміну інформацією;

можливість виникнення ризиків при наданні претендентом по-
слуг;

надання найвищої якості послуг за найменшу ціну;
іншими критеріями, визначеними умовами проведення тендера 

і технічним завданням.
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2. У разі якщо в другому етапі тендера брав участь лише 
один претендент, Рада Накопичувального фонду може виз-
нати його переможцем тендера, якщо його тендерна пропо-
зиція отримала найвищу бальну оцінку за всіма критеріями, 
визначеними умовами проведення тендера, та технічним 
завданням.

3. Рада Накопичувального фонду під час затвердження системи 
бальної оцінки тендерних пропозицій визначає найменшу загаль-
ну суму балів та найменший бал для кожного критерію, за яким 
здійснюється бальна оцінка, що дозволяють визнати претендента 
переможцем тендера.

У разі якщо тендерна пропозиція жодного з претендентів не на-
брала найменшої загальної суми балів або найменший бал для 
кожного критерію, за яким здійснюється бальна оцінка, переможець 
тендера не визначається.

4. Договір з переможцем тендера укладається Пенсійним фондом 
відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 95. Вимоги до договорів
1. За результатами тендера Пенсійний фонд у місячний термін 

після оголошення результатів тендера укладає договори в письмовій 
формі з компаніями з управління активами, зберігачем та аудитором 
Накопичувального фонду.

2. Істотними умовами договорів є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) договірних 

сторін;
предмет договору;
права та обов’язки сторін;
застереження щодо конфіденційності;
порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог 

цього Закону;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 

умов договору та порушення конфіденційності;
строк дії договору;
розмір винагороди;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового припинення договору.
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Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не супе-
речать законодавству.

3. У договорі з компанією з управління активами також зазна-
чаються:

зобов’язання компанії з управління активами щодо інвестування 
пенсійних активів з метою отримання максимального інвестиційного 
доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до основних на-
прямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів На-
копичувального фонду, встановлених для цих пенсійних активів;

вимога щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітно-
сті відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Невід’ємним додатком до договору мають бути основні напрями 
інвестиційної політики і витяг з нормативів інвестування коштів На-
копичувального фонду в частині вимог щодо інвестування пенсійних 
активів, які перебувають в управлінні цієї компанії, а також акт при-
ймання-передачі в управління пенсійних активів, які сформовані 
на день укладення договору та якими буде управляти компанія, за-
вірений Пенсійним фондом, зберігачем та попередньою компанією 
з управління активами.

4. У договорі із зберігачем також зазначаються:
особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання до-

говору;
обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між компаніями 

з управління активами.
Невід’ємним додатком до договору із зберігачем є основні напря-

ми інвестиційної політики та нормативи інвестування коштів Нако-
пичувального фонду, відомості про компанії з управління активами 
та копії договорів, укладених з ними Пенсійним фондом.

Стаття 96. Порядок оприлюднення інформації 
про стан пенсійних активів

1. Інформація про стан пенсійних активів оприлюднюється вико-
навчою дирекцією Пенсійного фонду шляхом:

щоквартального обов’язкового офіційного оприлюднення;
оприлюднення в електронних засобах масової інформації;
подання звітності до Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України відповідно до вимог цього Закону.
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2. Офіційне оприлюднення інформації про діяльність Накопичу-
вального фонду здійснюється в місячний термін після закінчення 
звітного періоду.

3. Звітність до Державної комісії з регулювання ринків фінансо-
вих послуг України подається в порядку, в строки та за формами, 
встановленими цією Комісією.

4. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до цієї 
статті, не є конфіденційною.

Стаття 97. Інформація про Накопичувальний фонд, яка 
підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

1. Інформація про Накопичувальний фонд, яка підлягає щоріч-
ному офіційному оприлюдненню, готується виконавчою дирекцією 
Пенсійного фонду за формою, що визначається Державною комісі-
єю з регулювання ринків фінансових послуг України, і має містити 
відомості про:

1) склад Ради Накопичувального фонду;
2) залученого радника (радників) з інвестиційних питань;
3) компанії з управління активами;
4) зберігача;
5) аудитора Накопичувального фонду;
6) розміри винагород, сплачених виконавчій дирекції Пенсійного 

фонду, компаніям з управління активами, зберігачу, раднику з інве-
стиційних питань та аудитору Накопичувального фонду за послуги, 
надані для функціонування Накопичувального фонду, за звітний 
рік;

7) річні прибутки та збитки, пов’язані з розміщенням пенсійних 
активів;

8) звіт про балансову вартість пенсійних активів, чисту вартість 
пенсійних активів та чисту вартість одиниці пенсійних активів на кі-
нець звітного року;

9) умови та обсяги розміщення пенсійних активів у коштах на де-
позитних рахунках банків;

10) перелік об’єктів інвестування, де розміщено понад 1 відсоток 
пенсійних активів у цінних паперах;

11) перелік емітентів, у яких Накопичувальний фонд володіє 
в цінних паперах більше ніж 5 відсотками їх статутного фонду;
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12) обсяг коштів Накопичувального фонду, інвестованих в активи 
відповідно до пункту 11 частини першої статті 88 цього Закону;

13) результати перевірок діяльності Пенсійного фонду щодо 
адміністративного управління Накопичувальним фондом, компаній 
з управління активами, зберігача, радника з інвестиційних питань;

14) дані щодо кількості застрахованих осіб, які протягом року 
спрямовували страхові внески до недержавних пенсійних фондів, 
та обсягів цих коштів, перерахованих до цих фондів;

15) іншу інформацію щодо функціонування Накопичувального 
фонду, визначену Державною комісією з регулювання ринків фі-
нансових послуг України.

Стаття 98. Надання застрахованим особам 
інформації про пенсійні активи

1. Інформація про стан пенсійних активів, облікованих на на-
копичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, є кон-
фіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню, крім 
випадків, установлених законом.

2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов’язана надавати 
кожній застрахованій особі безоплатно до 15 лютого наступного 
за звітним роком письмовий звіт про стан її пенсійних активів із за-
значенням чистої вартості пенсійних активів на початок та кінець 
звітного року, щомісячних надходжень страхових внесків та річного 
інвестиційного доходу.

Виконавча дирекція Пенсійного фонду також зобов’язана надава-
ти таку інформацію за письмовим запитом застрахованої особи про-
тягом п’яти робочих днів із дня його отримання за плату, визначену 
Радою Накопичувального фонду, крім випадків надання інформації 
для укладення договору страхування довічної пенсії.

Розділ XI 
ЗБЕРІГАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ 

НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

Стаття 99. Зберігач
1. За результатами тендера Пенсійний фонд укладає із зберіга-

чем договір з урахуванням вимог статті 95 цього Закону строком 



126 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

на п’ять років. Зазначений договір схвалюють Рада Накопичуваль-
ного фонду та Наглядова рада зберігача.

За рішенням Ради Накопичувального фонду строк дії договору 
може бути продовжений без проведення тендера ще на два роки 
шляхом щорічного продовження. При цьому до договору можуть 
бути внесені зміни лише щодо зменшення вартості послуг або на-
дання нових послуг за умови зменшення чи незмінності вартості 
послуг зберігача за договором.

2. Кошти Накопичувального фонду обслуговуються лише одним 
зберігачем, який повинен відповідати таким вимогам:

1) мати ліцензію Національного банку України на здійснення всіх 
видів банківських операцій та ліцензію Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на право провадження професійної 
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2) мати розмір регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній 
не менше ніж 40 млн. євро за офіційним обмінним курсом Націо-
нального банку України;

3) мати посадових осіб, які здійснюють безпосереднє керівництво 
підрозділами з виконання депозитарної діяльності зберігача цінних 
паперів і мають відповідну вищу освіту та досвід роботи в банківській 
чи фінансовій сфері не менше п’яти років;

4) не бути компанією з управління активами, пов’язаною особою 
компанії з управління активами та її пов’язаних осіб;

5) не бути кредитором органів Пенсійного фонду або компаній 
з управління активами, з якими зберігачем укладено договір про 
зберігання пенсійних активів;

6) не бути пов’язаною особою аудитора Накопичувального фонду 
та його пов’язаних осіб.

3. Зберігач виконує такі функції:
1) у встановленому порядку відкриває рахунок Накопичувального 

фонду, здійснює розрахунково-касові операції у грошових коштах та опе-
рації по рахунку у цінних паперах Накопичувального фонду і забезпечує 
зберігання грошових надходжень до Накопичувального фонду та цінних 
паперів, що становлять його пенсійні активи, а також інших документів, 
пов’язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;

2) у встановленому порядку відкриває та здійснює розрахунково-
касові операції по рахунку Пенсійного фонду, на якому акумулюєть-
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ся резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду 
в майбутніх періодах, забезпечує їх зберігання;

3) здійснює операції по активах у цінних паперах, сформованих 
за рахунок резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсій-
ного фонду в майбутніх періодах;

4) здійснює розміщення резерву коштів для покриття дефіциту 
бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах на депозитних 
рахунках з виплатою відсотків у розмірах, передбачених відповід-
ним договором;

5) виконує доручення виконавчої дирекції Пенсійного фонду 
щодо перерахування коштів у сумі, облікованій на накопичуваль-
ному пенсійному рахунку застрахованої особи, до недержавного 
пенсійного фонду, страхової організації для оплати договору стра-
хування довічної пенсії або одноразової виплати застрахованій особі 
чи спадкоємцям відповідно до цього Закону;

6) виконує доручення виконавчої дирекції Пенсійного фонду 
щодо перерахування коштів Накопичувального фонду для оплати 
витрат, пов’язаних з адміністративним управлінням Накопичуваль-
ним фондом, виплати винагороди раднику з інвестиційних питань, 
компаніям з управління активами, зберігачу, аудитору Накопичу-
вального фонду;

7) подає Пенсійному фонду та Раді Накопичувального фонду 
в установленому порядку:

інформацію про загальну суму страхових внесків, перерахованих 
до Накопичувального фонду;

передбачену законодавством звітність, пов’язану із зберіганням 
та використанням пенсійних активів і резерву коштів для покриття 
дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;

інформацію про загальну вартість пенсійних активів, їх ринкову 
вартість на день подання інформації та про загальний обсяг інве-
стиційного доходу за відповідний період;

інформацію про операції з пенсійними активами, здійснені ком-
паніями з управління активами. Така інформація подається також 
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформація 
щодо руху пенсійних активів, облікованих на накопичувальних 
пенсійних рахунках, подається зберігачем у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України;
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8) виконує інші функції, передбачені цим Законом та договором, 
укладеним з Пенсійним фондом.

4. Зберігач не може придбавати активи у цінних паперах На-
копичувального фонду та укладати договір щодо надання послуг 
торговця цінними паперами з компанією з управління активами.

5. Зберігач може надавати інші банківські послуги відповідно 
до законодавства про банки і банківську діяльність, крім послуг, 
надання яких не допускається цим Законом.

6. Зберігач подає правлінню Пенсійного фонду, Раді Накопичу-
вального фонду та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про 
свою діяльність, який схвалює Наглядова рада.

Стаття 100. Зберігання пенсійних активів у цінних паперах
1. Усі операції з пенсійними активами у цінних паперах здійсню-

ються через зберігача.
2. Виконання функцій зберігача не може поєднуватися з вико-

нанням функцій з управління пенсійними активами.
3. Зберігач зобов’язаний забезпечити відокремлене зберігання 

та окремий облік коштів Накопичувального фонду, що інвестують-
ся кожною з компаній з управління активами та пенсійних активів 
у цінних паперах, які перебувають у їх управлінні.

Стаття 101. Винагорода зберігача
1. Оплата послуг зберігача провадиться в розмірах та в порядку, 

встановлених у договорі, укладеному з Пенсійним фондом.
2. Максимальний щорічний розмір винагороди зберігача не може 

перевищувати 0,3 відсотка загальної річної суми страхових внесків, 
перерахованих до Накопичувального фонду.

Стаття 102. Відповідальність зберігача
1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, перед-

бачених статтею 99 цього Закону та договором, зберігач несе від-
повідальність відповідно до закону та договору.

2. Зберігач несе відповідальність перед Пенсійним фондом 
за збитки, завдані Накопичувальному фонду та/або застрахованим 
особам внаслідок невиконання або неналежного виконання умов 
договору, і забезпечує їх відшкодування.
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3. Зберігач не несе відповідальності за зобов’язаннями Пенсій-
ного фонду перед застрахованими особами та за зобов’язаннями 
компаній з управління активами.

Розділ XII 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду
1. Метою державного регулювання та нагляду у сфері загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування є:
проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;
забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування;
створення умов для ефективного функціонування та розвитку 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання;

забезпечення дотримання суб’єктами системи загальнообов’-
язкового державного пенсійного страхування вимог законів, інших 
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері за-
гальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

адаптація системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування до міжнародних стандартів.

2. Державне регулювання та нагляд у порядку, передбаченому 
законодавством, здійснюють:

за дотриманням норм цього Закону щодо призначення (пере-
рахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії 
Пенсійного фонду з фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування — центральний орган виконавчої влади 
у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи;

щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду — цен-
тральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територі-
альні органи та Рахункова палата;

щодо дотримання норм цього Закону суб’єктами накопичувальної 
системи пенсійного страхування — Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України;
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за діяльністю компаній з управління активами в частині управ-
ління пенсійними активами, радника з інвестиційних питань — Дер-
жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

за діяльністю зберігача та уповноваженого банку — Національ-
ний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку.

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної 
політики надає разом з Пенсійним фондом роз’яснення з питань 
призначення, перерахунку та виплати пенсій відповідно до цього 
Закону.

3. Рішення органів державного регулювання та нагляду є обов’яз-
ковими для виконання Пенсійним фондом, компаніями з управління 
активами, уповноваженим банком, зберігачем, страховими організа-
ціями, якщо такі рішення прийняті в межах повноважень цих органів, 
визначених законодавством. Дії органів державного регулювання 
та нагляду можуть бути оскаржені в судовому порядку.

4. Якщо суб’єктом солідарної системи або накопичувальної 
системи пенсійного страхування прийнято рішення з порушен-
ням законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування або такий суб’єкт не виконує вимог законодавства, 
органи державного регулювання та нагляду вказують на допущені 
порушення і встановлюють строк для їх усунення. Якщо протягом 
цього строку суб’єкт не усуне порушення, незаконне рішення скасо-
вується органами державного регулювання та нагляду з подальшим 
відшкодуванням збитків за рахунок цього суб’єкта.

5. Органи державного регулювання та нагляду можуть вимагати 
скликання правління Пенсійного фонду або Ради Накопичувального 
фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного ре-
гулювання та нагляду можуть самі скликати та провести засідання 
правління Пенсійного фонду або Ради Накопичувального фонду.

6. Суб’єкти солідарної системи та накопичувальної системи пенсій-
ного страхування зобов’язані надавати посадовим особам органів дер-
жавного регулювання та нагляду всі документи та інформацію, необхідні 
для здійснення ними функцій державного регулювання та нагляду.

7. З ініціативи органів державного регулювання та нагляду може 
призначатися додаткова аудиторська перевірка діяльності суб’-
єктів солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного 
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страхування, оплата якої здійснюється за рахунок коштів органу, 
що призначив перевірку.

Стаття 104. Основні завдання Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України щодо 

нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування
З метою здійснення державного регулювання та нагляду в на-

копичувальній системі пенсійного страхування Державна комісія 
з регулювання ринків фінансових послуг України:

1) забезпечує розроблення та координацію єдиної державної по-
літики щодо функціонування накопичувальної системи пенсійного 
страхування;

2) здійснює систематичний контроль за дотриманням законодав-
ства в накопичувальній системі пенсійного страхування, за досто-
вірністю інформації, що надається та оприлюднюється суб’єктами 
цієї системи;

3) забезпечує захист прав застрахованих осіб, які сплачують 
страхові внески до Накопичувального фонду, шляхом застосування 
в межах своїх повноважень заходів впливу, з метою запобігання 
і припинення порушень законодавства в накопичувальній системі 
пенсійного страхування;

4) узагальнює практику застосування законодавства в накопи-
чувальній системі пенсійного страхування, розробляє та вносить 
пропозиції щодо його вдосконалення;

5) розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов’язкові 
до виконання, з питань, що належать до її компетенції, та контролює 
їх виконання;

6) встановлює порядок розкриття інформації та складання 
звітності учасниками ринків фінансових послуг — суб’єктами на-
копичувальної системи пенсійного страхування;

7) щомісяця надає Пенсійному фонду інформацію щодо показ-
ників діяльності страхових організацій, у тому числі даних, що ви-
користовуються при розрахунку довічних пенсій;

8) визначає форму та обсяг інформації про діяльність суб’єктів 
накопичувальної системи пенсійного страхування, що підлягає 
офіційному оприлюдненню, та визначає періодичність такого опри-
люднення;
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9) виконує інші функції, передбачені цим Законом та законо-
давством про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг.

Розділ XIII 
ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СТРАХУВАЛЬНИКІВ 
ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 105. Порядок оскарження дій страхувальників, 
виконавчих органів Пенсійного фонду

1. Застраховані особи та члени їхніх сімей мають право на оскар-
ження дій (бездіяльності) страхувальників, виконавчих органів 
Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до законодавства 
про звернення громадян, а також у судовому порядку.

Страхувальники мають право на оскарження дій (бездіяльності) 
виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб у по-
рядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, а також 
у судовому порядку.

2. Оскарження дій страхувальників чи виконавчих органів Пен-
сійного фонду здійснюється в разі, якщо страхувальником або по-
садовими особами виконавчих органів Пенсійного фонду порушено 
права і законні інтереси застрахованих осіб, створено перешкоди 
для здійснення прав і законних інтересів таких осіб внаслідок дій 
чи бездіяльності страхувальника, посадових осіб виконавчих органів 
Пенсійного фонду чи прийнятого виконавчими органами Пенсійного 
фонду рішення або покладено на застраховану особу чи пенсіонера 
обов’язки, які не передбачені цим Законом.

Розділ XIV 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 106. Відповідальність страхувальників, 
банків, організацій, що здійснюють виплату 

і доставку пенсій, та їх посадових осіб
1. У разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових вне-

сків страхувальники зобов’язані самостійно обчислити ці внески 
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і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених 
цією статтею.

2. Суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або 
не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього 
Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсій-
ного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 
цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати 
страхових внесків (далі — недоїмка) і стягуються з нарахуванням 
пені та застосуванням фінансових санкцій.

3. Територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, 
визначені правлінням Пенсійного фонду, надсилають страхуваль-
никам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.
Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про спла-

ту недоїмки страхувальник зобов’язаний сплатити суми недоїмки 
та суми фінансових санкцій.

Страхувальник у разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, 
зазначеної у вимозі про сплату недоїмки, узгоджує її з органами 
Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного 
фонду, а в разі неузгодження вимоги із органами Пенсійного фонду 
має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Про оскарження вимоги територіального органу Пенсійного фон-
ду про сплату недоїмки до виконавчої дирекції Пенсійного фонду 
або в судовому порядку страхувальник зобов’язаний письмово 
повідомити відповідний територіальний орган Пенсійного фонду 
протягом трьох робочих днів із дня звернення до виконавчої дирекції 
Пенсійного фонду чи суду.

Узгодження вимоги територіального органу Пенсійного фонду 
про сплату недоїмки здійснюється на підставі заяви страхувальни-
ка, яка розглядається територіальним органом Пенсійного фонду 
протягом трьох робочих днів після її отримання, та поданих страху-
вальником документів, що свідчать про неправильність обчислення 
сум недоїмки, зазначених у вимозі.

У разі узгодження страхувальником вимоги про сплату недоїмки 
з територіальним органом Пенсійного фонду цей орган зобов’яза-
ний у строк, визначений для розгляду заяви страхувальника про 
узгодження вимоги, надіслати йому узгоджену вимогу про сплату 
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недоїмки, а страхувальник зобов’язаний сплатити узгоджену суму 
недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої 
вимоги.

У разі якщо страхувальник, який одержав вимогу територіального 
органу Пенсійного фонду про сплату недоїмки і протягом десяти робо-
чих днів після її отримання не сплатив зазначену у вимозі суму недо-
їмки разом з застосованою до нього фінансовою санкцією, включеної 
до вимоги, або не узгодив вимогу з відповідним органом Пенсійного 
фонду, або не оскаржив вимогу в судовому порядку, а також у разі 
якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму 
недоїмки протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої 
вимоги, відповідний орган Пенсійного фонду звертається в уста-
новленому законом порядку і подає вимогу про сплату недоїмки 
до відповідного підрозділу державної виконавчої служби. У зазначе-
них випадках орган Пенсійного фонду також має право звернутися 
до суду чи господарського суду з позовом про стягнення недоїмки. 
У разі звернення органу Пенсійного фонду з позовом про стягнення 
недоїмки до господарського суду передбачені законодавством заходи 
досудового врегулювання спорів не застосовуються.

4. Вимога про сплату недоїмки або рішення суду про стягнення 
недоїмки виконується державною виконавчою службою в порядку, 
встановленому законом. При цьому в разі наявності у страхуваль-
ника одночасно із зобов’язаннями із сплати недоїмки зобов’язань 
із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених 
законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами, у тому числі 
зобов’язань за іншими рішеннями суду, стягнення недоїмки здійс-
нюється в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими зобов’-
язаннями та стягненнями (крім зобов’язань щодо виплат заробітної 
плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються 
страхові внески, та витрат, пов’язаних з виконанням судових рішень 
із стягнення недоїмки). Це правило також застосовується в разі 
стягнення недоїмки за рахунок майна страхувальника, у тому числі 
майна, що перебуває в податковій заставі, а також у разі стягнен-
ня недоїмки із страхувальника, щодо якого порушено справу про 
банкрутство.

5. За рахунок сум, що надходять від страхувальника або від дер-
жавної виконавчої служби в рахунок сплати недоїмки, погашаються 
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суми недоїмки, пені та фінансових санкцій у порядку календарної 
черговості їх виникнення. У разі, коли страхувальник має неспла-
чену недоїмку, пеню та фінансові санкції і здійснює сплату поточних 
сум страхових внесків, ці суми зараховуються в рахунок сплати 
недоїмки, пені та фінансових санкцій.

6. Недоїмка не підлягає списанню, у тому числі в разі укладен-
ня із страхувальником мирової угоди відповідно до вимог Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або виз-
нання його банкрутом», крім випадків повної ліквідації юридичної 
особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, 
оголошення померлою чи недієздатною, щодо яких відсутні особи, 
які відповідно до цього Закону мають нести зобов’язання із сплати 
страхових внесків.

7. У разі ліквідації страхувальника або втрати ним з інших 
причин юридичного статусу платника страхових внесків недо-
їмка сплачується за рахунок коштів та іншого майна страху-
вальника. У цьому разі особами, відповідальними за погашення 
недоїмки, є:

ліквідаційна комісія — стосовно підприємств, установ, організа-
цій, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій — платників 
страхових внесків, що ліквідуються;

підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, проф-
спілки, політичні партії — стосовно утворених ними філій, представ-
ництв, осередків та інших відокремлених підрозділів — платників 
страхових внесків, що ліквідуються;

солідарно члени колективних та орендних підприємств, сільсь-
когосподарських кооперативів — платників страхових внесків, 
що ліквідуються.

У разі недостатності коштів та іншого майна у страхувальника 
для сплати недоїмки особами, які несуть зобов’язання та відпові-
дальність за сплату недоїмки, є:

засновники або учасники підприємства, установи та організа-
ції — платника страхових внесків, що ліквідується, якщо згідно 
із законом вони несуть повну чи додаткову відповідальність за їх-
німи зобов’язаннями;

підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, проф-
спілки, політичні партії — стосовно утворених ними філій, пред-
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ставництв, осередків, інших відокремлених підрозділів — платників 
страхових внесків, що ліквідуються;

правонаступники страхувальника, що ліквідується.
У разі реорганізації страхувальника зобов’язання із сплати недо-

їмки покладаються на осіб, до яких відповідно до закону перейшли 
його права та обов’язки.

Передача платниками страхових внесків своїх обов’язків із спла-
ти страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування третім особам, крім випадків, передбачених законо-
давством, забороняється.

8. На недоїмку нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми 
недоплати за кожний день прострочення платежу.

9. Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до страху-
вальників такі фінансові санкції:

1) у разі ухилення страхувальників, зазначених у пунктах 
1 — 5 статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців», від взяття на облік або несвоєчасного по-
дання заяви про взяття на облік в територіальних органах Пен-
сійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми 
страхових внесків, які підлягають сплаті за період ухилення від 
взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття 
на облік, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян;

2) за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (не-
своєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, 
у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальни-
ми органами Пенсійного фонду, накладається штраф залежно від 
строку затримки платежу в розмірі:

10 відсотків своєчасно не сплачених зазначених сум — у разі 
затримки їх сплати у строк до 30 календарних днів включно;

20 відсотків зазначених сум — у разі затримки їх сплати у строк 
до 90 календарних днів включно;

50 відсотків зазначених сум — у разі затримки їх сплати понад 
90 календарних днів.

Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) 
страхових внесків і фінансових санкцій нараховується пеня в розмірі 
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0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день 
прострочення платежу;

3) за приховування (заниження) страхувальником суми заробіт-
ної плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, 
накладається штраф у розмірі всієї суми прихованої (заниженої) 
заробітної плати (виплат, доходу), а в разі повторного протягом року 
такого порушення — штраф у триразовому розмірі суми прихованої 
(заниженої) заробітної плати (виплат, доходу);

4) за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду 
або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплаче-
них страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків 
зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який 
донараховано ці суми;

5) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встанов-
леною формою або подання недостовірних відомостей, що викори-
стовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, 
передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійно-
го фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових 
внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний 
період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання 
відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого 
порушення — у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6) за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної 
плати (виплат, доходу), на які нараховуються страхові внески, від-
сутність первинних документів про обчислення та сплату страхових 
внесків накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого 
порушення — у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

7) за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових пла-
тежів із страхових внесків, передбачених цим Законом, — штраф 
у розмірі 50 відсотків сум несплачених або своєчасно не сплачених 
авансових платежів.

10. Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до банків 
такі фінансові санкції:
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1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування 
на банківські рахунки органів Пенсійного фонду та Накопичуваль-
ного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених 
у частині дев’ятій цієї статті, сум інвестиційного доходу, одержаного 
від інвестування коштів Накопичувального фонду, за несвоєчасне 
перерахування за платіжними документами виконавчих органів 
Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські ра-
хунки сум коштів Пенсійного фонду та Накопичувального фонду, 
які використовуються на цілі, передбачені цим Законом, нарахову-
ється пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована 
за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування) та на-
кладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих 
(неперерахованих) сум;

2) за порушення вимог, передбачених частиною дванадцятою 
статті 20 цього Закону, накладається штраф у розмірі суми стра-
хових внесків, яка підлягає сплаті страхувальником.

11. Виконавчими органами Пенсійного фонду за несвоєчасну 
виплату і доставку сум пенсійних виплат одержувачам або не-
своєчасне зарахування їх на банківські рахунки пенсіонерів, або 
несвоєчасне повернення на банківські рахунки виконавчих органів 
Пенсійного фонду чи Накопичувального фонду сум коштів, не вико-
ристаних для здійснення пенсійних виплат, за умови своєчасного і в 
повному обсязі їх фінансування, на організації, у тому числі банки, 
які здійснюють виплату і доставку пенсій, накладається штраф 
у розмірі своєчасно не виплачених, не доставлених чи не зарахо-
ваних або своєчасно не повернених сум пенсійних виплат.

12. Нарахування пені, передбаченої частинами дев’ятою і деся-
тою цієї статті, починається з першого календарного дня, що на-
стає за днем настання строку відповідного платежу, до дня його 
фактичної сплати страхувальником, або з першого календарного 
дня, що настає за днем закінчення строку перерахування (за-
рахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування 
(зарахування) банками та організаціями, які здійснюють виплату 
і доставку пенсій.

У разі оскарження страхувальниками, банками та організація-
ми, які здійснюють виплату і доставку пенсій, вимоги про сплату 
недоїмки або рішення про накладення штрафу нарахування пені 
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зупиняється з дня подання скарги до органу Пенсійного фонду або 
позову до суду.

13. Про нарахування пені та накладення штрафів, передбачених 
частинами дев’ятою і десятою цієї статті, посадові особи виконавчих 
органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням 
Пенсійного фонду, виносять рішення, які протягом трьох робочих 
днів із дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи ор-
ганізації, яка здійснює виплату і доставку пенсій.

Суми пені та штрафів, передбачених частинами дев’ятою і деся-
тою цієї статті, підлягають сплаті страхувальником, банком чи орга-
нізацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій, протягом десяти 
робочих днів з дня одержання відповідного рішення. При цьому 
в цей же строк страхувальник, банк чи організація, яка здійснює 
виплату і доставку пенсій, має право оскаржити зазначене рішення 
до вищого органу Пенсійного фонду або в судовому порядку з одно-
часним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного 
виконавчого органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Оскарження рішення виконавчого органу Пенсійного фонду про 
нарахування пені та накладання штрафів зупиняє строки їх сплати 
до винесення вищим органом Пенсійного фонду або судом рішення 
у справі. Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються 
до винесення судом рішення в разі оскарження страхувальником 
вимоги про сплату недоїмки, якщо накладення фінансових санкцій 
пов’язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою.

14. Рішення органу Пенсійного фонду про нарахування пені або 
накладення штрафу, передбачених частинами дев’ятою і десятою 
цієї статті, є виконавчим документом.

У разі якщо страхувальник, банк чи організація, яка здійснює 
виплату і доставку пенсій, отримали рішення про нарахування пені 
та накладення штрафу, передбачених частинами дев’ятою і десятою 
цієї статті, і не сплатили зазначені в них суми фінансових санкцій 
протягом десяти робочих днів, а також не оскаржили це рішення 
чи не повідомили у цей строк відповідний виконавчий орган Пенсій-
ного фонду про його оскарження, воно передається для виконання 
державній виконавчій службі та страхувальнику.

Суми пені та фінансових санкцій, застосованих за порушення 
порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових 
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внесків стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка із сплати стра-
хових внесків.

Суми пені та штрафів можуть бути включені до вимоги про спла-
ту недоїмки, якщо застосування цих фінансових санкцій пов’язано 
з виникненням та сплатою недоїмки.

15. Строк давності щодо стягнення недоїмки, пені та штрафів 
не застосовується.

16. Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових 
осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у ви-
гляді штрафу в розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, у разі:

1) приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, до-
ходу), на яку нараховуються страхові внески;

2) порушення встановленого порядку нарахування, обчислення 
та строків сплати страхових внесків;

3) порушення порядку сплати ним страхових внесків;
4) порушення встановленого порядку використання та здійснення 

операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду;
5) неподання, несвоєчасного подання, подання не за встановле-

ною формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного 
фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відо-
мостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, 
та іншої звітності і відомостей, передбачених цим Законом;

6) вчинення дій, що перешкоджають працівникам виконавчих 
органів Пенсійного фонду в здійсненні перевірок.

За будь-яке правопорушення, передбачене цією частиною, 
вчинене особою, на яку протягом поточного року було накладено 
адміністративне стягнення за одне з правопорушень, зазначених 
у цій частині, накладається адміністративне стягнення у вигляді 
штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення 
здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про ад-
міністративні правопорушення.

17. Від імені виконавчих органів Пенсійного фонду розглядати 
справи про правопорушення і накладати фінансові санкції та адмі-
ністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції 
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Пенсійного фонду, його заступники, начальники головних управлінь 
Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсій-
ного фонду в районах, містах, районах у містах, а в разі їх відсутно-
сті — заступники начальників цих управлінь, на підставі документів, 
що свідчать про вчинення правопорушення.

18. Посадові особи суб’єктів солідарної системи та накопичу-
вальної системи пенсійного страхування, винні в порушенні законо-
давства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, 
несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кри-
мінальну відповідальність згідно із законом.

Стаття 107. Відповідальність Пенсійного фонду, його 
органів та посадових осіб за порушення у сфері 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
1. Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за шкоду, 

заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного на-
дання соціальних послуг, призначення (перерахунку) та виплати 
пенсій, передбачених цим Законом, а також за невиконання або 
неналежне виконання ними обов’язків з адміністративного управ-
ління Накопичувальним фондом несуть відповідальність згідно 
із законом.

2. Суми коштів, безпідставно стягнені органами Пенсійного фон-
ду з юридичних і фізичних осіб, підлягають поверненню в триденний 
строк із дня прийняття рішення виконавчим органом Пенсійного 
фонду або судом про безпідставність їх стягнення, з одночасною 
сплатою нарахованої на ці суми пені, що визначається виходячи 
з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного 
банку України.

Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами
1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передба-

чених цим Законом та договором, укладеним з Пенсійним фондом, 
компанія з управління активами несе відповідальність відповідно 
до закону та укладеного договору.

2. Компанія з управління активами несе відповідальність усіма 
коштами і майном, що належать їй на праві власності, перед Пенсій-
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ним фондом за збитки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувально-
му фонду та/або застрахованим особам внаслідок невиконання або 
неналежного виконання цього Закону, умов договору і забезпечує 
їх відшкодування в установленому законом порядку. Такі збитки 
не можуть відшкодовуватися за рахунок коштів Пенсійного фонду 
та Накопичувального фонду.

3. Виконання третіми особами певних обов’язків компанії з управ-
ління активами за її дорученням не обмежує відповідальності цієї 
компанії.

4. Компанія з управління активами не несе відповідальності 
за зобов’язаннями Пенсійного фонду та зберігача.

Стаття 109. Відповідальність радника з інвестиційних питань
1. Радник з інвестиційних питань несе відповідальність усіма 

коштами і майном, що належать йому на праві власності, за неви-
конання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків 
відповідно до законодавства та укладеного з ним договору.

2. Спори, що виникають у результаті дій радника з інвестиційних 
питань, розглядаються господарськими судами.

У разі якщо радник з інвестиційних питань є іноземною юридич-
ною особою, спори розглядаються Вищим господарським судом, 
іншими судами на вибір сторін, якщо це не суперечить законодав-
ству України або передбачено міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 110. Відповідальність організації, 
що здійснює виплату і доставку пенсій

Організація, що здійснює виплату і доставку пенсій, несе відпо-
відальність за невиконання або неналежне виконання покладених 
на неї функцій відповідно до законодавства та укладеного з нею 
договору.

Стаття 111. Відповідальність страхової організації
Страхова організація несе відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов договору страхування довічної пенсії 
відповідно до закону.
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Стаття 112. Відповідальність аудитора
1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків, передба-

чених цим Законом та договором, укладеним з Пенсійним фондом, 
аудитор несе відповідальність відповідно до закону та укладеного 
договору.

2. Аудитор несе відповідальність перед Пенсійним фондом усіма 
коштами і майном, що належать йому на праві власності, за збит-
ки, завдані Пенсійному фонду, Накопичувальному фонду та/або 
застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного 
виконання цього Закону, умов договору і забезпечує їх відшкоду-
вання в установленому законом порядку.

Стаття 113. Гарантії прав і законних 
інтересів застрахованих осіб

1. Держава створює умови для функціонування системи загальноо-
бов’язкового державного пенсійного страхування і гарантує дотриман-
ня законодавства з метою захисту майнових та інших прав і законних 
інтересів осіб стосовно здійснення пенсійних виплат та їх пенсійних 
активів, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках.

2. Держава створює умови для функціонування страхових орга-
нізацій і гарантує дотримання ними законодавства з метою захисту 
майнових та інших прав і законних інтересів осіб, які отримують 
довічні пенсії відповідно до закону.

3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для 
фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення 
видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів 
Пенсійного фонду) у зв’язку із забезпеченням виплати пенсій в роз-
мірі, передбаченому статтею 28 цього Закону та спрямуванням ча-
стини страхових внесків до Накопичувального фонду такий дефіцит 
покривається за рахунок коштів Державного бюджету України.

В разі недостатності виділених з Державного бюджету 
України коштів по бюджетних програмах, пов’язаних з розме-
жуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом 
та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для 
відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі 
за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107- VI
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Розділ XV 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
Пункт 2 статті 14 щодо сплати страхових внесків страхувальника-

ми за осіб, зазначених у пунктах 8, 11, 13, 14 статті 11 цього Закону, 
набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Розділи X і XI, а також положення цього Закону, що стосуються 
Накопичувального фонду, набирають чинності з дня набрання чин-
ності законом про запровадження перерахування частини страхових 
внесків до Накопичувального фонду.

Частина четверта статті 20 та частина п’ята статті 78 цього За-
кону, які стосуються спрямування страхових внесків застрахованими 
особами до недержавних пенсійних фондів, набирають чинності 
через 11 років після запровадження перерахування частини стра-
хових внесків до Накопичувального фонду.

Частина друга статті 42 набирає чинності з 1 березня 2005 року.
Абзаци другий і третій частини першої, частина друга статті 58, 

стаття 59, частини перша — восьма, десята — тринадцята статті 
60, статті 61 — 63, пункти 1, 2, 5, 7, 14, 15, 17 частини другої статті 
64, статті 65 — 70, частини друга та третя статті 71, абзац третій 
частини першої статті 74, частина п’ята статті 75, абзац другий ча-
стини третьої статті 77, частини третя — п’ята та сьома статті 103 
набирають чинності після перетворення Пенсійного фонду України 
у неприбуткову самоврядну організацію.

2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали 
або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкід-
ливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на 
інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком 
№ 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених 
Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих 
місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком 
на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законо-
давства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах 
або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим 
актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні 
та корпоративні фонди:
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1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії при-
значаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного 
віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України 
«Про пенсійне забезпечення».

У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до стат-
ті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і до-
ставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату 
праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні 
витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті по-
вний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Ка-
бінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті 
повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий 
склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди 
та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за спи-
ском робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, 
починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 
відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-
відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату 
і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно 
до цього Закону.

Виплата пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний 
робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гір-
ничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших 
корисних копалин, на будівництві шахт та рудників, за списком робіт 
і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та особам, 
пенсії яким призначені відповідно до пунктів «в» — «е» та «ж» статті 
13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється до 1 
січня 2005 року за рахунок коштів Пенсійного фонду, а з 1 січня 2005 
року — за рахунок коштів Державного бюджету України до досяг-
нення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;

2) окремим категоріям працівників залежно від умов праці за ре-
зультатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії 
за рахунок коштів підприємств та організацій, <бюджетних коштів 
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та цільових фондів,> але не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, 
передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до стат-
ті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону;

— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107- VI

3) особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими 
умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно 
до статті 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії 
призначаються за нормами цього Закону, виходячи з вимог віку 
та стажу, встановлених раніше діючим законодавством.

3. Тимчасово, до прийняття відповідного закону:
особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні 

карлики мають право на призначення дострокової пенсії за ві-
ком, але не раніше ніж за 15 років до досягнення пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 цього Закону, за наявності в чоловіків 
не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років 
страхового стажу;

інваліди по зору I групи — сліпі та інваліди з дитинства I групи ма-
ють право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше 
ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення 
пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, за наяв-
ності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 
років страхового стажу в жінок;

жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до 
шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до 
цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за ві-
ком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 цього Закону, за наявності не менше 15 
років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства 
належать також діти-інваліди віком до 16 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо вихован-
ня п’ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда здійснювалося 
батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але 
не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передба-
ченого статтею 26 цього Закону, за наявності не менше 20 років 
страхового стажу;
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військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також 
ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обо-
в’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконан-
ням інтернаціонального обов’язку, дружини (чоловіки), якщо вони 
не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб на-
чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які помер-
ли (загинули) у період проходження військової служби (виконання 
службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язано-
го з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської 
катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, мають 
право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше 
ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 
26 цього Закону, за наявності страхового стажу не менше 25 років 
для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

У цих випадках розміри пенсій визначаються відповідно до статті 
27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону і фінансуються 
за рахунок коштів Державного бюджету України.

Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб 
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців 
надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних 
Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворю-
ються відповідно до законів України, провадиться шляхом надання 
державних дотацій з відповідних бюджетів Пенсійному фонду.

4. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсії за нормами цього 
Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше вста-
новленому розмірі.

5. Період роботи до 1 січня 1991 року в районах Крайньої Півночі 
та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього 
Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген зараховується до стра-
хового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, 
що діяло до 1 січня 1991 року.
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Пільгове обчислення страхового стажу застосовується для осіб, 
які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, при-
рівняних до районів Крайньої Півночі, та на яких поширювалися 
пільги, передбачені для працюючих в районах Крайньої Півночі 
та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, відповідно 
до Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 
року «Про впорядкування пільг для осіб, які працюють в районах 
Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої 
Півночі», постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 10 лютого 1960 
року № 148 «Про порядок застосування Указу Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 року «Про впорядкування пільг 
для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої Півночі», Указу Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 26 вересня 1967 року «Про розширення пільг 
для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, 
прирівняних до районів Крайньої Півночі».

Пільгове обчислення страхового стажу провадиться на підставі 
трудової книжки, або письмового трудового договору, або довідки, 
в яких зазначено період роботи в районах Крайньої Півночі та міс-
цевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, та користування 
пільгами, передбаченими вищезазначеними нормативно-правовими 
актами.

6. До прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим 
Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення 
згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення». Зазначені 
надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично 
виплачувалися на день набрання чинності цим Законом з наступною 
індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових 
доходів населення. Виплата їх здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

До внесення відповідних змін до законів фінансування соціальних 
пенсій, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечен-
ня», збільшень пенсій, передбачених Законом України «Про статус 
гірських населених пунктів», надбавок, передбачених Законом 
України «Про донорство крові та її компонентів», а також надбавок 
та пенсій, що призначаються особам, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
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в зв’язку із виявленою невідповідністю працівника займаній поса-
ді за станом здоров’я, відповідно до Закону України «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян по-
хилого віку в Україні» здійснюється за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

7. Достроково призначена пенсія за віком відповідно до Закону 
України «Про зайнятість населення» у період до досягнення пен-
сійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працюючим 
пенсіонерам не виплачується.

8. До набрання чинності законом про спрямування частини стра-
хових внесків до Накопичувального фонду (крім підпункту 5, який діє 
протягом строку, визначеного Законом України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарсь-
ких підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників» 
від 24 червня 2004 року):

1) страхові внески, що перераховуються до солідарної системи 
(крім страхових внесків, що перераховуються особами, зазначе-
ними в пунктах 3 і 4 статті 11 та у статті 12 цього Закону, а також 
страхових внесків, сплачуваних за осіб, зазначених у пунктах 8, 
13, 14, 17 статті 11 цього Закону), сплачуються страхувальниками 
та застрахованими особами на умовах і в порядку, визначених цим 
Законом, та в розмірах, передбачених Законом України «Про збір 
на обов’язкове державне пенсійне страхування» для відповідних 
платників збору. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, визначені пунктами 5 — 10 статті 1 Закону України 
«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», сплачу-
ють збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в порядку 
та розмірах, визначених зазначеним Законом;

за осіб, зазначених у пункті 17 статті 11 цього Закону, страхові 
внески сплачуються у порядку і на умовах, передбачених цим Зако-
ном для роботодавців, за ставками, встановленими Законом України 
«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»;

страхові внески за осіб, зазначених у пункті 18 статті 11 
цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України 
як страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування на умовах і в порядку, встановлених цим Законом, 
та за ставками, визначеними Законом України «Про збір на обо-
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в’язкове державне пенсійне страхування», для підприємств, 
установ та організацій, які використовують працю найманих 
працівників;

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107- VI

2) особи, зазначені в пунктах 3 і 4 статті 11, у статті 12 цього 
Закону, Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України за осіб, за-
значених у пункті 11 статті 11 цього Закону, сплачують страхові 
внески, що перераховуються до солідарної системи на умовах і в 
порядку, визначених цим Законом, та в розмірах, передбачених для 
платників збору (юридичних і фізичних осіб) Законом України «Про 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», але не менше 
мінімального страхового внеску;

3) за осіб, зазначених у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 цього Зако-
ну, страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, 
сплачуються з коштів відповідних бюджетів на умовах і в порядку, 
визначених цим Законом, та в розмірі 10 відсотків мінімального 
страхового внеску з наступним збільшенням щороку на 10 відсотків 
до 100-відсоткового розміру мінімального страхового внеску.

Періоди сплати страхових внесків у розмірі, визначеному абза-
цом першим цього підпункту, зараховуються до страхового стажу 
як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального 
страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати 
(доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заро-
бітної плати;

4) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які об-
рали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний 
податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени сімей 
зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними 
підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з пи-
тань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески 
в порядку, визначеному цим Законом у фіксованому розмірі;

5) платники фіксованого сільськогосподарського податку спла-
чують страхові внески, що перераховуються до солідарної системи 
за найманих працівників за спеціальною ставкою, визначеною 
Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування».
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9. Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуються 
застрахованими особами, яким на день їх запровадження не ви-
повнилося: чоловікам 40, жінкам 35 років.

Застраховані особи — чоловіки віком від 40 до 50 років, а жін-
ки — від 35 до 45 років можуть прийняти рішення щодо перера-
хування страхових внесків до Накопичувального фонду протягом 
року з дня запровадження цих внесків. Якщо ці особи не прийняли 
рішення щодо перерахування внесків до Накопичувального фонду 
в зазначений строк, то вони втрачають право на перерахування 
таких внесків до Накопичувального фонду.

Чоловіки, яким на день запровадження страхових внесків до Нако-
пичувального фонду виповнилося 50 років, та жінки, яким на день за-
провадження цих внесків виповнилося 45 років, не мають права та обо-
в’язку сплачувати страхові внески до Накопичувального фонду.

Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються 
до Накопичувального фонду, не може перевищувати 7 відсотків 
суми заробітної плати (доходу), визначеної частиною першою статті 
19 цього Закону.

Застраховані особи, які не сплачують страхові внески до Нако-
пичувального фонду, сплачують їх до Пенсійного фонду в розмірах, 
що визначаються щорічно Верховною Радою України.

Прийняття закону про спрямування частини страхових внесків 
до Накопичувального фонду здійснюється лише за умови економіч-
ного зростання країни протягом двох останніх років, а саме: якщо 
в кожному з них валовий внутрішній продукт зростав не менше ніж 
на 2 відсотки порівняно з попереднім роком.

Перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду 
здійснюється в разі одночасного підвищення заробітної плати за-
страхованій особі та лише після виконання таких умов:

забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, 
передбаченому частиною третьою статті 46 Конституції України;

збалансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до між-
народних стандартів бухгалтерського обліку;

створення інституційних компонентів функціонування накопичу-
вальної системи пенсійного страхування, у тому числі:

повного впровадження системи персоніфікованого обліку 
та створення системи автоматизованого звітування щодо стану 
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накопичувальних пенсійних рахунків застрахованих осіб з ураху-
ванням стану пенсійних активів;

створення програмно-технічного комплексу для системи зби-
рання страхових внесків до Накопичувального фонду, сумісного 
з системою електронних переказів банків;

прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування 
накопичувальної системи пенсійного страхування;

призначення всіх членів Ради Накопичувального фонду;
проведення тендерів та укладання договорів з компаніями 

з управління активами, зберігачем та аудитором Накопичувального 
фонду;

набуття досвіду роботи системи недержавного пенсійного за-
безпечення;

забезпечення фінансування з державного бюджету втраченої 
частини страхових коштів у солідарній системі у зв’язку з перера-
хуванням частини страхових внесків до Накопичувального фонду.

Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спря-
мування частини страхових внесків до Накопичувального фонду 
дорівнює 10 гривням.

10. Призначення, обрання (делегування) членів правління Пенсій-
ного фонду та Наглядової ради здійснюється за два місяці до закінчен-
ня терміну, визначеного абзацом другим пункту 12 цього розділу.

Для членів першого складу правління Пенсійного фонду вста-
новлюються такі строки повноважень: трьох членів правління від 
кожної сторони — шість років та двох членів правління від кожної 
сторони — три роки.

Для членів першого складу Наглядової ради встановлюються 
такі строки повноважень: першого члена Наглядової ради від кож-
ної сторони — два роки, другого члена Наглядової ради від кожної 
сторони — три роки, третього члена Наглядової ради від кожної 
сторони — чотири роки, четвертого члена Наглядової ради від кож-
ної сторони — п’ять років, п’ятого члена Наглядової ради від кожної 
сторони — шість років.

11. Перше засідання Ради Накопичувального фонду скликається 
Пенсійним фондом і проводиться не пізніш як за один рік до дати 
перерахування частини страхових внесків до Накопичувального 
фонду.
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12. Пенсійний фонд є правонаступником Пенсійного фонду 
України.

Протягом п’яти років із дня набрання чинності цим Законом 
функції виконавчої дирекції Пенсійного фонду, її територіальних 
органів виконують відповідно Пенсійний фонд України та головні 
управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві, Севастополі та управління Пенсійного фонду 
України в районах, містах, районах у містах.

У період до перетворення Пенсійного фонду України в непри-
буткову самоврядну організацію він функціонує як центральний 
орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, 
зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення 
про Пенсійний фонд України, яке затверджує Президент України. 
Бюджет Пенсійного фонду України в зазначений період затверджує 
Кабінет Міністрів України.

Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання 
чинності цим Законом:

включити до складу правління Пенсійного фонду України не менш 
як по три представники від об’єднань профспілок та об’єднань орга-
нізацій роботодавців — за пропозиціями відповідних сторін;

визначити уповноважений банк.
13. У разі якщо особа має право на отримання пенсії, щомісячно-

го довічного грошового утримання відповідно до законів України 
«Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про 
Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», 
«Про статус народного депутата України», «Про статус суддів», «Про 
судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну 
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналі-
стів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консуль-
танта народного депутата України та цього Закону, призначається 
одна пенсія, щомісячного довічного грошового утримання за її 
вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який має право 
особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром 
пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується 
за рахунок коштів Державного бюджету України.



154 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно 
до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 
та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. При цьому 
різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно 
до зазначеного Закону, та розміром пенсії із солідарної системи 
відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів, спря-
мованих із джерел, визначених Законом України «Про наукову 
та науково-технічну діяльність».

Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом, при 
призначенні пенсій відповідно до зазначених в абзацах першому 
і другому цього пункту законодавчих актів, заробітна плата для 
обчислення пенсії враховується в межах максимальної величини 
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, опода-
тковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу 
(граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються 
страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день 
одержання зазначеного заробітку.

У разі, якщо розмір пенсії, щомісячного довічного грошового 
утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, 
цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед 
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодав-
ством), призначених відповідно до зазначених в абзацах першому 
і другому цього пункту законодавчих актів, перевищує 90 відсотків 
максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих 
працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного опо-
датковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), 
з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, 
визначеної законодавством на час виплати пенсій таким особам, 
пенсія або щомісячне довічне грошове утримання виплачується 
у сумі, що не перевищує зазначений розмір.

Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги 
перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законо-
давством), призначених відповідно до цього Закону та зазначених 
в абзацах першому і другому цього пункту законодавчих актів 
до введення в дію абзацу четвертого цього пункту, які перевищують 
розмір, зазначений в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється 
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без індексації та застосування положень частин другої та третьої 
статті 42 цього Закону та частини тринадцятої статті 24 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до часу, коли 
розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пен-
сій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед 
Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) 
буде відповідати розміру, визначеному в абзаці четвертому цього 
пункту.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107- VI

14. Установити, що у 2007 році гірничі підприємства зобов’язані 
сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий 
звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня за-
кінчення цього періоду.

15. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний термін із дня опублікування цього Закону підго-

тувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про 
приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) у тримісячний термін із дня опублікування цього Закону під-
готувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
стосовно формування податкового режиму, який сприятиме за-
провадженню накопичувальної системи пенсійного страхування, 
та внесення змін до законів України щодо:

звільнення від оподаткування частини страхових внесків, 
що спрямовуватимуться до Накопичувального фонду;

звільнення від справляння податку на прибуток інвестиційного 
доходу, отримуваного від інвестування пенсійних активів;

включення до системи оподаткування доходів фізичних осіб, 
пенсійних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Накопичу-
вального фонду;

звільнення послуг з управління пенсійними активами та їх збе-
рігання від сплати податку на додану вартість;

3) у шестимісячний термін із дня опублікування цього Закону 
підготувати за участю Генеральної прокуратури України та Вер-
ховного Суду України і подати на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо внесення змін до Кримінального кодексу України 
про встановлення кримінальної відповідальності за розголошення 
інформації, визначеної законом конфіденційною;
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4) у шестимісячний термін із дня опублікування цього Закону 
привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади 
їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

5) протягом року після набрання чинності законом про недержав-
не пенсійне забезпечення підготувати і подати на розгляд Верховної 
Ради України проект закону щодо здійснення роботодавцями обо-
в’язкових відрахувань до корпоративних та професійних недержав-
них пенсійних фондів за застрахованих осіб, зазначених у абзаці 
першому пункту 2 цього розділу;

6) після виконання умов, передбачених пунктом 9 цього розділу, 
подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про за-
провадження відрахувань до Накопичувального фонду, визначення 
розміру та порядку їх сплати;

7) разом із проектом Закону України про Державний бюджет 
України на 2004 рік подати на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо сплати страхових внесків у фіксованому розмірі 
фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які об-
рали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний 
податок, придбали спеціальний торговий патент), та членами сімей 
зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними 
підприємницької діяльності, а також пропозиції щодо вилучення 
із законодавства про спрощену систему оподаткування положень, 
які стосуються спрямування коштів до Пенсійного фонду України;

8) щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюд-
жет України на відповідний рік за рахунок його загального фонду 
кошти для компенсації Пенсійному фонду України суми втрат від 
застосування спеціальної ставки платниками фіксованого сільсь-
когосподарського податку у сумі різниці між коштами, сплаченими 
за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені при засто-
суванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1 статті 4 Закону 
України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування». 
Для визначення сум такої компенсації та обчислення коефіцієнта 
заробітної плати (доходу) страхувальник (застрахована особа) 
розраховує суму страхового внеску як за загальною ставкою, так 
і за спеціальною ставкою, що відображається в обов’язковій звітно-
сті, та сплачує страховий внесок за спеціальною ставкою;
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9) щорічно передбачати в проекті закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік кошти для сплати Пенсійному фонду 
сум несплачених страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування за відповідні роки служби щодо осіб, 
які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно 
із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб» або осіб, звільнених 
з військової служби, які виявили бажання отримувати пенсію у по-
рядку і на умовах, передбачених цим Законом;

10) у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону 
затвердити положення щодо методики розрахунку та порядку 
сплати сум несплачених страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування за відповідні роки служби щодо осіб, 
які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно 
із Законом України «Про пенсійне забезпечення військовослуж-
бовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ та деяких інших осіб».

16. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосо-
вуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» засто-
совуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільго-
вих умовах і за вислугу років.

Погашення заборгованості зі сплати збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року 
і не погашена в установленому законом порядку, здійснюється 
відповідно до статті 106 цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА
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про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування

Закон України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР 

(Зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31.12.2008 р.)

За станом на 01.01.2008 р.

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування. 

Стаття 1. Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування є: 

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм влас-
ності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи та орга-
нізації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні 
особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують 
працю найманих працівників; 

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників 
податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу юри-
дичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, 
територіальної громади; 

3) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які 
не використовують працю найманих працівників, а також адвока-
ти, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною 
з одержанням доходу; 

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору 
(контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) 
згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени 
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих 
спілок, військовослужбовці (крім військовослужбовців 
строкової служби), особи рядового і начальницького складу 
тощо; 

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-
продажу безготівкової іноземної валюти за гривню <купівлі-про-

дажу валют>; 
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Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної 
валюти за гривню є юридичні особи — резиденти, нерезиден-
ти, постійні представництва юридичної особи — нерезидента, 
власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, бан-
ки — члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі 
уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоеконо-
мічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерези-
денти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової 
іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов’язані 
нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки 
на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними 
операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, спла-
чувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, 
встановленому цим Законом, від суми операції з купівлі-прода-
жу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій 
заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам 
Пенсійного фонду України. 

Пенсійний фонд України має право на отримання від Націо-
нального банку України інформації щодо обсягів купівлі уповно-
важеними банками безготівкової іноземної валюти за гривню 
на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обу-
мовленому двостороннім договором між Національним банком 
України та Пенсійним фондом України. 

— змінено та доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

6) суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю 
ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорого-
цінного каміння; 

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, 
крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих 
автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

8) пункт 8 статті 1 виключено
(згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV)

9) підприємства, установи та організації незалежно від форм 
власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, 
за винятком державних підприємств, установ і організацій, що прид-
бавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ 
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та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і при-
вілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі 
на одержання житла або придбавають житло вперше.

Нерухомим майном визнається жилий будинок або його частина, 
квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована 
будівля, а також інший об’єкт, що підпадає під визначення першої 
групи основних фондів згідно із Законом України «Про оподатку-
вання прибутку підприємств»; 

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які 
користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також 
оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. 
При цьому збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 
не сплачується, якщо послугами стільникового зв’язку користуються 
річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби на-
земного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають 
стаціонарно вбудоване обладнання радіозв’язку, радіонавігації 
та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких за-
собів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей 
чи характеристик. 

Послуги стільникового рухомого зв’язку — послуги з передачі 
мережею зв’язку загального користування голосу, сигналів, звуків, 
зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, при-
значених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або 
передачі використовується обладнання радіозв’язку. 

Радіозв’язок — електрозв’язок, що здійснюється шляхом по-
ширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного 
спрямовуючого середовища. 

Роумінг — послуга стільникового рухомого зв’язку, яка забез-
печує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв’язок 
без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час пере-
міщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, 
так і за її межами. 

Суб’єкти підприємницької діяльності, які застосовують 
спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксова-
ний податок та фіксований сільськогосподарський податок), 
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та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) 
у зонах гарантованого добровільного відселення та посиле-
ного радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’яз-
кове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій 
з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, 
торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини 
і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, 
з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг 
стільникового рухомого зв’язку на загальних підставах.

— змінено та доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

Стаття 2. Об’єктом оподаткування є: 
1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього 

Закону, — фактичні витрати на оплату праці працівників, які вклю-
чають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати 
та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі 
в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-право-
вими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату 
праці» (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази на-
рахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету 
Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»), 
а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання 
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру; 

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього 
Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат 
на оплату їх праці, — сума коштів, що визначається розрахунково 
як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної 
плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійс-
нюється нарахування заробітної плати; 

Абзац третій пункту 1 статті 2 виключено 
(згідно із Законом України від 26.12.2002 р. № 373-IV)

Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього 
Закону, крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарсь-
кого податку, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати 
на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів 
«б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 
до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 
12 Закону України «Про пенсійне забезпечення». 
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2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних 
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 
статті 1 цього Закону, — сума оподатковуваного доходу (прибутку), 
яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
відповідно до законодавства України; 

3) для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього За-
кону, — сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповідно 
до законодавства України; 

для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього За-
кону, — сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної 
валюти за гривню <купівлі-продажу валют>;

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього За-
кону, — вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім 
обручок), платини і дорогоцінного каміння; 

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього За-
кону, — вартість легкового автомобіля; 

7) пункт 7 статті 2 виключено
(згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV)

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього За-
кону, — вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-
продажу такого майна; 

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього 
Закону, — вартість будь-яких послуг стільникового рухомого 
зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх 
надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних 
дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму 
страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних по-
слуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового 
рухомого зв’язку. 

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами 
стільникового рухомого зв’язку у вигляді магнітних карт, мікросхем 
або чипів об’єктом оподаткування є вартість їх продажу. 

У разі, коли оператор стільникового зв’язку надає послуги з цьо-
го зв’язку безоплатно, об’єктом оподаткування є вартість таких 
послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого 
оператора. 
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У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв’язку 
в оренду (лізінг) або передає ці об’єкти в інші види користування 
іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об’єк-
том оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою 
особою таким третім особам. 

Не може бути об’єктом оподаткування: 
транслювання програм радіо- та телевізійними станціями; 
передавання або прийом інформації за допомогою радіоз-

в’язку мережами відомчого чи технологічного зв’язку, що не 
мають автоматичної комутації з мережею зв’язку загального 
користування; 

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підклю-
ченими до номерів квартирних телефонів; 

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості 
послуг з роумінгу (або покриття від’ємного сальдо взаєморозрахун-
ків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги. 

Стаття 3. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування 
платники збору сплачують до Пенсійного фонду України у порядку, 
визначеному законодавством України. 

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, 
зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. 
Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків 
зобов’язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазна-
ченої реєстрації. 

Платники збору, визначені пунктами 5 — 7, 9 і 10 статті 1 
цього Закону, збір на обов’язкове державне пенсійне стра-
хування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального 
фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Держав-
ного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку 
зараховуються до спеціального фонду державного бюджету 
і використовуються згідно із законом про Державний бюджет 
України.

<Платники збору, визначені пунктами 5 — 10 статті 1 цього Закону, збір 

на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунок Кримсько-

го республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських управ-

лінь Пенсійного фонду України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
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України. Ці кошти використовуються виключно для рівномірного погашення 

заборгованості районів і міст з виплати пенсій. >
— частина третя статті 3 в редакції Закона України від 28.12.2007 р. 
№ 107-VI

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету 
України. 

Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України 
не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні 
операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти у разі від-
сутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані 
Пенсійним фондом України виключно на придбання державних 
цінних паперів. 

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду 
України та його апарату провадиться у межах кошторису, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 4. На обов’язкове державне пенсійне страхування вста-
новлюються ставки збору у таких розмірах: 

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього 
Закону: 

33,2 <32,3> відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного 
абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону; 

100 відсотків від об’єкта оподаткування, визначеного абзацом 
четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону. 

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього За-
кону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб 
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штур-
мани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-нагля-
дачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається 
окремо за ставкою 42 відсотки від об’єкта оподаткування для осіб 
льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, 
бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують 
спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 <32,3> відсотки від 
об’єкта оподаткування для інших працівників. 

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається 
окремо за ставкою 4 відсотки від об’єкта оподаткування для пра-
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цюючих інвалідів та за ставкою 33,2 <32,3> відсотки від об’єкта 
оподаткування для інших працівників такого підприємства. 

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалі-
дів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної 
чисельності працюючих, збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування визначається за ставкою 4 відсотки від об’єкта опо-
даткування для всіх працівників цих підприємств. 

Для платників фіксованого сільськогосподарського податку 
збір на обов’язкове пенсійне страхування визначається окремо 
за спеціальною ставкою від об’єкта оподаткування. Спеціальна 
ставка встановлюється у 2005 — 2006 роках у розмірі 20 відсотків 
від ставки, встановленої абзацом другим цього пункту, та підля-
гає щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів у наступних 
бюджетних роках до досягнення загального розміру ставки збору 
на обов’язкове державне пенсійне страхування.

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1 та фізичних 
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 
статті 1 цього Закону, — 33,2 <32,3> відсотки від об’єкта оподатку-
вання, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону; 

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цьо-
го Закону, — 33,2 <32,3> відсотки суми винагород, які виплачуються 
фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру; 

4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього 
Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті): 

2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 
3 статті 2 цього Закону

<для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім 

платників, зазначених у пункті 5 цієї статті): 

1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього 

Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 гривень; 

2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього 

Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 гривень; >
— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI 

Для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Зако-
ну з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації 
(пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, 
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льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні 
роботи в польотах: 

1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить менше 150 гривень; 

2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 150 до 250 гривень; 

3 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 250 до 350 гривень; 

4 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 350 до 500 гривень; 

5 відсотків від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход пере-
вищує 500 гривень. 

5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, 
які мають статус державного службовця або працюють на посадах, 
робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право 
на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну 
службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масо-
вої інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», 
«Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічни-
ка-консультанта народного депутата України, затвердженого Поста-
новою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95: 

1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу, 
що не перевищує 150 гривень; 

2 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу 
в розмірі від 151 до 250 гривень; 

3 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу 
в розмірі від 251 до 350 гривень; 
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4 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу 
в розмірі від 351 до 500 гривень; 

5 відсотків від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного доходу 
в розмірі понад 501 гривню. 

6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього За-
кону, — 1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 
4 статті 2 цього Закону, а з 2008 року — 0,5 відсотка об’єкта опо-
даткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону; 

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI 

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього За-
кону, — 5 відсотків від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 
5 статті 2 цього Закону; 

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього За-
кону, — 3 відсотки від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 
6 статті 2 цього Закону; 

9) пункт 9 статті 4 виключено
(згідно із Законом України від 22.05.2003 р. № 849-IV) 

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього За-
кону, — 1 відсоток від об’єкта оподаткування, визначеного пунктом 
8 статті 2 цього Закону; 

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього 
Закону, — 7,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного 
пунктом 9 статті 2 цього Закону. 

Стаття 5. 
Збір на державне обов’язкове пенсійне страхування сплачуєть-

ся одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату 
праці. 

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці 
і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці 
і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах. 

Суми збору, донараховані під час перевірок органами державної 
податкової служби та органами державної контрольно-ревізійної 
служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійного 
фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розвиток 
матеріально-технічної бази цих органів. 
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Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду Украї-
ни відповідно до статті 165-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, сплачуються на рахунки відповідних органів 
Пенсійного фонду України. 

Стаття 6. 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України: 
протягом місяця після дня опублікування Закону України «Про 

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» подати Верхов-
ній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, 
що випливають із цього Закону; 

протягом двох тижнів після дня опублікування Закону України 
«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» прийняти 
рішення, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 

Президент України Л. КУЧМА 
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про пенсійне забезпечення

Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII

(Зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31 грудня 2008 року)

За станом на 01.01.2008 р.

Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім не-
працездатним громадянам України право на матеріальне забезпе-
чення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання 
трудових і соціальних пенсій. 

Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася суспільно 
корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної 
людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення 
робітників, членів колгоспів та інших категорій трудящих. 

Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом вста-
новлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, 
а також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку із збільшенням 
розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефектив-
ності економіки республіки. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Право громадян України 
на державне пенсійне забезпечення 

Громадяни України мають право на державне пенсійне забез-
печення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника 
та в інших випадках, передбачених цим Законом. 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають 
в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умо-
вах, передбачених законодавством або міждержавними угодами. 

Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її 
межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими держа-
вами. 

У тих випадках, коли договорами (угодами) між Україною та ін-
шими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться 
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у цьому Законі, то застосовуються правила, встановлені цими до-
говорами (угодами). 

Стаття 2. Види державних пенсій 
За цим Законом призначаються: 
а) трудові пенсії: 
за віком; 
по інвалідності; 
в разі втрати годувальника; 
за вислугу років; 
б) соціальні пенсії. 

Стаття 3. Особи, які мають право на трудову пенсію 
Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно ко-

рисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим 
Законом: 

а) особи, які працюють на підприємствах, в установах, органі-
заціях, кооперативах (у тому числі за угодами цивільно-правово-
го характеру), незалежно від використовуваних форм власності 
та господарювання, або є членами колгоспів та інших кооперативів 
(далі іменуються — підприємства та організації, якщо не обумов-
лено інше), — за умови сплати підприємствами та організаціями 
страхових внесків до Пенсійного фонду України; 

б) особи, які займаються підприємницькою діяльністю, заснова-
ною на особистій власності фізичної особи та виключно її праці, — 
за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України; 

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які 
не є членами таких спілок, — за умови сплати страхових внесків 
до Пенсійного фонду України; 

г) інші особи, які підлягають державному соціальному страху-
ванню; 

д) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають 
державному соціальному страхуванню, особи начальницького 
і рядового складу фельд’єгерської служби Міністерства зв’язку 
України; 

е) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні 
ординатори, аспіранти, докторанти; 
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є) особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних 
чи громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по ряту-
ванню людського життя, охороні державної, колективної та індиві-
дуальної власності, а також по охороні правопорядку; 

ж) особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або ди-
тиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який 
за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду; 

з) члени сімей осіб, вказаних у цій статті, і пенсіонерів з числа 
цих осіб — у разі втрати годувальника. 

Стаття 4. Пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та їх сімей 

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення військовос-
лужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ та членів їх сімей встановлюються Законом Укра-
їни про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб началь-
ницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Їм надається 
також право на одержання пенсій на підставах, передбачених цим 
Законом, незалежно від місця проходження військової служби. 
При цьому всі види грошового забезпечення військовослужбовців, 
а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ враховуються нарівні із заробітною платою робітників і служ-
бовців. 

Стаття 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію 
Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни 

на умовах, що визначаються цим Законом. 

Стаття 6. Право вибору пенсії 
Особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, при-

значається одна пенсія за їх вибором, за винятком пенсій інвалідам 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при 
захисті Батьківщини чи при виконанні інших обов’язків військової 
служби, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням 
на фронті чи з виконанням інтернаціонального обов’язку. 
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Стаття 7. Звернення за призначенням пенсії 
Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-

який час після виникнення права на пенсію. 
При цьому пенсії за віком і по інвалідності призначаються не-

залежно від того, припинено роботу на час звернення за пенсією 
чи вона продовжується. Пенсії за вислугу років призначаються при 
залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. 

Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. 
Звільнення пенсій від податків 

Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду Укра-
їни. 

Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською 
системою, не входить до складу державного бюджету України, 
формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємства-
ми і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю 
громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи со-
ціального страхування за тарифами, диференційованими залежно 
від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов 
праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою 
діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також кош-
тів державного бюджету України. Положення про Пенсійний фонд 
України затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій 
території України щомісячно незалежно від надходжень коштів 
та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок 
перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. 
Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату 
пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях. 

Пенсії не підлягають оподаткуванню. 

Стаття 9. Добровільне страхування додаткової пенсії 
Поряд з державним пенсійним забезпеченням трудящі мають 

право укладати договори добровільного страхування додаткової 
пенсії. Джерелом для виплати додаткової пенсії в системі Укра-
їнської державної страхової комерційної організації (Укрдержстрах) 
є страховий фонд, який складається на 50 процентів з особистих 
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внесків трудящих і на 50 процентів — з коштів державного бюджету 
України. 

Підприємства та організації за рішенням адміністрації і вибор-
ного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 
представника), якщо це передбачено колективним договором (уго-
дою), а також колгоспи та інші кооперативи за рішенням загальних 
зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних 
коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково 
внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування 
додаткової пенсії. 

Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення 
Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється 

органами Пенсійного фонду України. 

Стаття 11. Питання, що належать до відання 
Кабінету Міністрів України 

До відання Кабінету Міністрів України належать питання, по-
в’язані з реалізацією і додержанням гарантій, передбачених цим 
Законом. 

Розділ II. ТРУДОВІ ПЕНСІЇ 

Пенсії за віком 

Стаття 12. Умови призначення пенсій за віком 
Право на пенсію за віком мають: 
чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не мен-

ше 25 років; 
жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 

20 років. 

Стаття 13. Пенсії за віком на пільгових умовах 
На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно 

від місця останньої роботи: 
а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних ро-

ботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 
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умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, 
посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, 
і за результатами атестації робочих місць: 

чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 
20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; 

жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 
15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. 

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з осо-
бливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на піль-
гових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого 
статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи 
чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам; 

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах 
із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком № 2 вироб-
ництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабіне-
том Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 
25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; 

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 
20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах. 

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкід-
ливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах при-
значаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього 
Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам 
і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам; 

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві 
сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших під-
приємствах сільського господарства, — чоловіки після досягнення 
55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них 
не менше 20 років на зазначеній роботі; 

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиніста-
ми будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, 
змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 
50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них 
не менше 15 років на зазначеній роботі; 

д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного до-
їння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших під-
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приємствах сільського господарства, — після досягнення 50 років 
і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання 
встановлених норм обслуговування. 

Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України; 

е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, зби-
ранні та післязбиральній обробці тютюну, — після досягнення 50 
років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років; 

є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах 
і машинах, — за списком виробництв і професій, затверджуваним 
у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, — після 
досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 
років; 

ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві 
та виховали п’ятеро і більше дітей, — незалежно від віку і трудового 
стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролей-
бусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у техноло-
гічному процесі важких і шкідливих виробництв: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, 
в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців; 

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, 
в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років. 

Частина друга статті 13 виключена згідно із Законом України від 
17.02.2000 р. № 1461-III)

Частина третя статті 13 виключена згідно із Законом України від 
16.05.96 р. № 198/96-ВР

Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові 
пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 
років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за ре-
зультатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств 
та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються 
до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення 
працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього За-
кону. 

Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до вве-
дення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими 
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умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, 
визначається статтею 100 даного Закону. 

Контроль за правильністю застосування списків на пільгове 
пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць 
на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення цих списків покладаються на органи Державної 
експертизи умов праці. Положення про органи Державної експер-
тизи умов праці та порядок проведення атестації робочих місць 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 14. Особливості пенсійного забезпечення 
працівників, зайнятих на підземних і відкритих 

гірничих роботах та в металургії 
Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на під-

земних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад 
гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди 
та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в ме-
талургії, — за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом 
Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо 
вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники 
провідних професій на цих роботах: робітники очисного вибою, 
прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих 
виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцю-
вальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів 
металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи 
кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних коло-
дязів та стриперних відділень), — за умови, якщо вони були зайняті 
на цих роботах не менше 20 років. Такий же порядок пенсійного за-
безпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих 
повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий 
склад гірничо-рятувальних частин) на шахтах по видобутку вугілля, 
сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються 
або знаходяться в стадії ліквідації, але не більше 2 років. 

При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років 
у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік 
цих робіт пенсійний вік, передбачений статтею 12 цього Закону, 
знижується на 1 рік. 
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Стаття 15. Пенсії громадян, які постраждали 
від Чорнобильської катастрофи 

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, 
які постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються 
Законом Української РСР «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» або 
їм надається право на одержання пенсій на підставах, передбачених 
цим Законом. 

Стаття 16. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, 
сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу 

органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також 
ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обо-
в’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконан-
ням інтернаціонального обов’язку, а також батьки і дружини (якщо 
вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб началь-
ницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли 
(загинули) у період проходження військової служби (виконання 
службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язано-
го з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської 
катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, мають 
право на пенсію: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не мен-
ше 25 років; 

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 
20 років. 

Стаття 17. Пенсії за віком багатодітним 
матерям і матерям інвалідів з дитинства 

Жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до 
восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до 
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цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років 
і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу 
догляду за дітьми (пункти «є» і «ж» статті 56). При цьому до числа 
інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, 
які мають право на одержання соціальної пенсії (стаття 94). 

У разі відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда здійс-
нювалось його батьком, йому призначається пенсія за віком після 
досягнення 55 років при стажі роботи 20 років. 

Стаття 18. Пенсії за віком окремим категоріям громадян 
Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні 

карлики мають право на пенсію за віком: 
чоловіки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не мен-

ше 20 років; 
жінки — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 

15 років; 
інваліди по зору I групи — сліпі та інваліди з дитинства I групи 

мають право на пенсію за віком: 
чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не мен-

ше 15 років; 
жінки — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 

10 років. 

Стаття 19. Розміри пенсій за віком 
Пенсії за віком призначаються у розмірі 55 процентів заробітку 

(стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний 
повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія 
збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як на 1 процент 
мінімального розміру пенсії. 

Працівникам, зайнятим на роботах, передбачених пунктом «а» 
статті 13 і статтею 14 цього Закону, за кожний рік роботи, яка дає 
право на пенсію на пільгових умовах, пенсія збільшується на 1 про-
цент заробітку. 

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі 
мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану еко-
номіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком 
встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості. 
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Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв’язку 
із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету 
чи межі малозабезпеченості. 

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати трьох, 
а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом «а» 
статті 13 і статтею 14 цього Закону, — чотирьох мінімальних пенсій 
за віком. 

Розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до цієї стат-
ті, не може перевищувати 75 процентів заробітку, за винятком 
мінімальних пенсій, підвищених за роки роботи понад 25 років 
у чоловіків і 20 — у жінок, а працівникам, зайнятим на роботах, 
передбачених пунктом «а» статті 13 і статтею 14 цього Закону, — 85 
процентів заробітку. 

З метою коригування рівнів пенсій, призначених до введення 
в дію цього Закону, провадиться їх перерахунок виходячи з рівня 
заробітної плати відповідних категорій працівників за станом на 1 
січня 1992 року. 

Стаття 20. Пенсії за віком при неповному стажі роботи 
Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії 

стажу роботи (стаття 12), призначаються пенсії за віком при непо-
вному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу (стаття 68), 
але не менше соціальної пенсії (пункт «б» статті 94). 

При призначенні пенсій при неповному стажі не застосовуються 
встановлені цим Законом пільгові умови за віком і стажем для при-
значення пенсій. 

Стаття 21. Надбавки до пенсії за віком 
До пенсії за віком, у тому числі обчисленої в мінімальному роз-

мірі, встановлюються такі надбавки: 
а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні 

непрацездатних членів сім’ї (статті 37, 38, 40, 41), — на кожного не-
працездатного члена сім’ї в розмірі соціальної пенсії, передбаченої 
для відповідної категорії непрацездатних; 

б) одиноким пенсіонерам, які за висновком медичних закладів 
потребують постійного стороннього догляду, — на догляд за ними 
в розмірі соціальної пенсії (пункт «б» статті 94); 
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в) пенсіонерам, які набули відповідно до законодавства колиш-
нього Союзу РСР право на надбавку до пенсії за роботу після до-
сягнення пенсійного віку, — в розмірі 10 процентів основної пенсії 
за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 
40 процентів;

г) особам, які набули права на пенсію за віком відповідно до цього 
Закону і мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього Закону, 
але після досягнення пенсійного віку виявили бажання працювати 
і одержувати пенсію з більш пізнього строку, — в розмірі 10 відсот-
ків основного розміру пенсії без урахування надбавок, підвищень, 
додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після досягнення 
пенсійного віку, але не більш як 40 відсотків; 

д) пенсіонерам, крім осіб, зазначених у пункті «в» цієї статті, 
які мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього Закону, 
і в період роботи відмовились одержувати пенсію, — у розмірі 10 
відсотків основного розміру пенсії без урахування надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії за кожний повний рік роботи після відмови 
від одержання пенсії, але не більш як 40 відсотків.

Надбавки, встановлені відповідно до пунктів «в», «г» і «д» ча-
стини першої цієї статті, зберігаються при переведенні на інший 
вид трудової пенсії. 

Надбавки, передбачені цією статтею, можуть нараховуватись 
одночасно. 

Стаття 22. Період, на який призначаються пенсії за віком 
Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану 

здоров’я. 

Пенсії по інвалідності 

Стаття 23. Умови призначення пенсій по інвалідності 
Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інва-

лідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я, 
внаслідок: 

а) трудового каліцтва або професійного захворювання; 
б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’яза-

ного з роботою, інвалідності з дитинства). 
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Пенсії по інвалідності призначаються незалежно від того, коли 
настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу 
чи після припинення роботи. 

Стаття 24. Групи інвалідності 
Залежно від ступеня втрати здоров’я інваліди поділяються на три 

групи. 
Причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності 

встановлюються органами медико-соціальної експертизи, що ді-
ють на підставі Положення про них, затверджуваного Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 25. Стаж роботи, який дає право 
на пенсію по інвалідності 

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи профе-
сійного захворювання (стаття 26) призначаються незалежно від 
стажу роботи. 

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання при-
значаються при наявності такого стажу роботи на час настання 
інвалідності: 

Стаж роботи (в роках)

До досягнення 23 років 1
 від 23 років до досягнення 26 років 2
 від 26 років до досягнення 31 року 3
 від 31 року до досягнення 36 років 5
 від 36 років до досягнення 41 року 7
 від 41 року до досягнення 46 років 9
 від 46 років до досягнення 51 року 11
 від 51 року до досягнення 56 років 13
 від 56 років до досягнення 61 року 14
 від 61 року і старші 15

Якщо було набуто стажу роботи, необхідного для відпо-
відної вікової групи, і робота продовжувалась при переході 
до наступної вікової групи, то умова про стаж вважається 
виконаною незалежно від вимог, встановлених для наступної 
вікової групи. 
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Особам, які стали інвалідами внаслідок загального захворю-
вання в період роботи або після її припинення до досягнення 20 
років, пенсії призначаються незалежно від стажу роботи. 

При переведенні з пенсії по інвалідності внаслідок трудового 
каліцтва або професійного захворювання на пенсію по інвалідно-
сті внаслідок загального захворювання необхідний стаж визнача-
ється за віком на час початкового встановлення інвалідності. 

Стаття 26. Інвалідність внаслідок трудового 
каліцтва або професійного захворювання 

Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового 
каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, 
стався (крім випадків протиправного діяння): 

а) при виконанні трудових обов’язків (у тому числі під час відряд-
ження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприєм-
ства або організації, хоча б і без спеціального доручення; 

б) по дорозі на роботу або з роботи; 
в) на території підприємства, організації або в іншому місці ро-

боти протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), 
протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь 
виробництва, одягу тощо перед початком або після закінчення 
роботи; 

г) поблизу підприємства, організації або іншого місця роботи 
протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), якщо 
перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового 
розпорядку; 

д) при виконанні державних або громадських обов’язків; 
е) при виконанні дій по рятуванню людського життя, по охороні 

державної, колективної та індивідуальної власності, а також по охо-
роні правопорядку. 

Список професійних захворювань затверджується в порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 27. Пенсії по інвалідності громадянам 
України — переселенцям з інших держав 

Громадянам України — переселенцям з інших держав, які не пра-
цювали в Україні, пенсії призначаються: 



183

социальное обеспечение в украине

январь 2008

а) по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного 
захворювання — незалежно від стажу роботи; 

б) по інвалідності внаслідок загального захворювання — при на-
явності стажу роботи, необхідного за віком на день встановлення 
інвалідності. 

Стаття 28. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються 
Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, 

клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, які не працювали 
до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну 
ординатуру, пенсії призначаються: 

а) при інвалідності внаслідок трудового каліцтва або профе-
сійного захворювання, пов’язаних з проходженням виробничого 
навчання, практики чи практичними заняттями, — незалежно 
від тривалості перебування в навчальному закладі, на курсах, 
в аспірантурі чи клінічній ординатурі. При цьому до інвалідно-
сті внаслідок трудового каліцтва, пов’язаного з проходженням 
виробничого навчання, практики або практичними заняттями, 
прирівнюється інвалідність, що настала у зв’язку з виконанням 
державних, громадських обов’язків або завдань адміністрації, або 
у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського життя, по охо-
роні державної, колективної та індивідуальної власності, а також 
по охороні правопорядку; 

б) при інвалідності внаслідок загального захворювання — якщо 
вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, клінічний 
ординатор, аспірант, докторант навчався протягом відповідного 
строку, вказаного у статті 25 цього Закону. 

Учням загальноосвітніх шкіл пенсії призначаються при інвалід-
ності внаслідок каліцтва, пов’язаного з проходженням виробничого 
навчання, практики або практичними заняттями, незалежно від 
тривалості навчання. 

Стаття 29. Розміри пенсій по інвалідності 
Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах: 
інвалідам I групи — 70 процентів; 
інвалідам II групи — 60 процентів; 
інвалідам III групи — 40 процентів заробітку (стаття 64). 
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Якщо у інвалідів є трудовий стаж, необхідний для призначення 
пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інва-
лідності призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному 
стажі роботи. 

Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної 
пенсії по відповідній групі інвалідності (стаття 94). 

Мінімальний розмір пенсії особам, які стали інвалідами внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини 
або при виконанні інших обов’язків військової служби, або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням 
інтернаціонального обов’язку, а також громадянам, яких необгрун-
товано було піддано політичним репресіям і в подальшому реабілі-
товано, інвалідність яких пов’язана з репресіями, встановлюється: 

інвалідам I та II груп — у розмірі трьох мінімальних пенсій за ві-
ком; 

інвалідам III групи — у розмірі півтори мінімальних пенсій за ві-
ком. 

Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для пра-
цівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом «а» статті 
13 і статтею 14 цього Закону, — чотирьох мінімальних пенсій за ві-
ком. 

Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного 
захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприєм-
стві для даної професії. 

Стаття 30. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи 
Інвалідам внаслідок загального захворювання, які не мають до-

статнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 25), 
призначається пенсія по інвалідності при неповному стажі роботи 
в розмірі, пропорційному наявному стажу, але не менше соціальної 
пенсії, встановленої для відповідної групи інвалідності (стаття 94). 

Стаття 31. Розміри пенсій по інвалідності 
особам, які навчаються 

Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, 
клінічним ординаторам, докторантам, які не працювали до вступу 
в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ордина-
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туру, учням загальноосвітніх шкіл, які стали інвалідами внаслідок 
трудового каліцтва або професійного захворювання, пов’язаних 
з проходженням виробничого навчання, практики чи практичними 
заняттями, пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, вста-
новлених статтею 29 цього Закону. 

Стаття 32. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами 
при виконанні громадянського обов’язку 

Особам (не зазначеним у пунктах «а» — «е» і «ж» статті 3), які 
стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних чи громадських 
обов’язків або у зв’язку з виконанням дій по рятуванню людського 
життя, по охороні державної, колективної та індивідуальної власно-
сті, а також по охороні правопорядку, пенсії призначаються в роз-
мірах, встановлених статтею 29 цього Закону. 

Стаття 33. Надбавки до пенсії по інвалідності 
До пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в мінімальному 

розмірі, встановлюються такі надбавки: 
а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні не-

працездатних членів сім’ї, — на кожного непрацездатного члена 
сім’ї (статті 37, 40, 41) в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для 
відповідної категорії непрацездатних; 

б) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують 
постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, а також 
одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, — на догляд 
за ними в розмірі соціальної пенсії (пункт «б» статті 94). 

Надбавки, передбачені пунктами «а» і «б» цієї статті, можуть 
нараховуватися одночасно. 

Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок Чорно-
бильської катастрофи нараховуються відповідно і в порядку, встанов-
леному Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Стаття 34. Період, на який призначається 
пенсія по інвалідності 

Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої 
органами медико-соціальної експертизи. Інвалідам — чоловікам 
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старше 60 років і жінкам старше 55 років пенсії по інвалідності 
призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться 
тільки за їх заявою. 

Стаття 35. Строк виплати пенсії при зміні групи 
інвалідності або відновленні здоров’я 

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачу-
ється з дня зміни групи інвалідності. 

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здо-
ровою пенсія виплачується до кінця місяця, в якому її визнано 
здоровою, але не довше ніж до дня, по який встановлено інва-
лідність. 

Стаття 36. Умови відновлення виплати 
пенсії при перервах в інвалідності 

Якщо інвалід не з’явився в органи медико-соціальної ек-
спертизи на повторний огляд у призначений для цього строк, 
то виплата йому пенсії зупиняється, а в разі визнання його зно-
ву інвалідом поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 
один місяць. 

У разі коли строк повторного огляду пропущено з поважної при-
чини, виплата пенсії провадиться з дня припинення виплати до дня 
повторного огляду, але не більш як за 3 роки, якщо орган медико-
соціальної експертизи визнає його за цей період інвалідом. При 
цьому, якщо при повторному огляді інваліда переведено до іншої 
групи інвалідності (вищої або нижчої), то пенсія за вказаний час 
виплачується за попередньою групою. 

Якщо виплату пенсії інвалідові, який втратив здоров’я внаслідок 
загального захворювання, було припинено у зв’язку з відновленням 
здоров’я або якщо він не одержував пенсії внаслідок нез’явлення 
на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного 
визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії по-
новлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, якщо 
після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. Якщо 
минуло більше 5 років, пенсія призначається знову на загальних 
підставах. 
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Пенсії в разі втрати годувальника 

Стаття 37. Члени сім’ї, які мають право 
на пенсію в разі втрати годувальника 

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездат-
ні члени сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні 
(стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від 
того, чи були вони на утриманні годувальника. 

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утри-
манні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело 
засобів до існування. 

Непрацездатними членами сім’ї вважаються: 
а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші 

цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, 
при цьому брати, сестри й онуки — за умови, якщо вони не мають 
працездатних батьків; 

б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або 
досягли: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років; 

в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат 
чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) 
зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками по-
мерлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює; 

г) дід і бабуся — в разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані 
їх утримувати. 

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають пра-
во на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних 
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку. 

Всі правила цього Закону, що стосуються сімей померлих, від-
повідно поширюються (оскільки не обумовлено інше) і на сім’ї без-
вісти відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена 
у встановленому порядку. 

Стаття 38. Члени сім’ї, які вважаються утриманцями 
Члени сім’ї померлого вважаються такими, що були на його утри-

манні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували 
від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом 
засобів до існування. 
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Члени сім’ї померлого, для яких його допомога була постійним 
і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержу-
вали яку-небудь пенсію, мають право перейти на нову пенсію. 

Стаття 39. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, 
які перебувають на повному державному утриманні 

Дітям — круглим сиротам за період перебування на повному 
державному утриманні пенсії в разі втрати годувальника виплачу-
ються у повному розмірі. 

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, 
виплачується 50 процентів призначеної пенсії. 

Стаття 40. Право на пенсію в разі втрати 
годувальника усиновителів і усиновлених 

Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника 
нарівні з батьками, а усиновлені — нарівні з рідними дітьми. 

Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годуваль-
ника, зберігають це право також і при їх усиновленні. 

Стаття 41. Право на пенсію в разі втрати годувальника 
вітчима і мачухи, пасинка і падчірки 

Вітчим і мачуха мають право на пенсію в разі втрати годуваль-
ника нарівні з батьком і матір’ю за умови, якщо виховували або 
утримували померлого пасинка чи падчірку не менше 5 років. 

Пасинок і падчірка, якщо вони не одержували аліментів від бать-
ків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми. 

Стаття 42. Збереження пенсії в разі втрати 
годувальника при новому одруженні 

Пенсія в разі втрати годувальника, призначена в разі смерті одно-
го з подружжя, зберігається і при новому одруженні пенсіонера. 

Стаття 43. Стаж роботи годувальника, 
який дає право на пенсію 

Сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва 
чи професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера 
пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника. 
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Пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок за-
гального захворювання чи каліцтва, не пов’язаного з роботою, 
призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який 
був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності 
(стаття 25). 

Сім’ям вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажи-
стів, аспірантів, клінічних ординаторів, докторантів, які не працювали 
до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну 
ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих самих підста-
вах, що і пенсії по інвалідності цим учням, студентам, аспірантам 
і клінічним ординаторам (стаття 28). 

Сім’ям громадян України — переселенців з інших держав, якщо 
годувальник не працював в Україні, пенсії призначаються: 

а) тим, хто одержував в інших державах пенсію в разі втрати 
годувальника, — незалежно від стажу роботи годувальника; 

б) тим, хто не одержував пенсії, — за умови, якщо годувальник 
за віком на день припинення роботи мав відповідний стаж (стаття 
25), а в разі смерті його внаслідок трудового каліцтва чи професій-
ного захворювання — незалежно від стажу роботи годувальника. 

Стаття 44. Розміри пенсій в разі втрати годувальника 
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного 

непрацездатного члена сім’ї в розмірі 30 процентів заробітку году-
вальника (стаття 64), але не менше соціальної пенсії, встановленої 
для відповідної категорії непрацездатних. 

На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), а також на ді-
тей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може бути 
меншою від двократного розміру соціальної пенсії. 

Сім’ям, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків 
(круглі сироти), пенсія обчислюється із загальної суми заробітку 
обох батьків. 

Стаття 45. Пенсії в разі втрати годувальника 
при неповному стажі роботи 

Членам сім’ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок 
загального захворювання і не мав стажу, достатнього для призна-
чення повної пенсії по інвалідності (стаття 25), призначається пенсія 
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при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажу 
роботи годувальника. 

Сім’ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при неповно-
му стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи, виходячи 
з якого було призначено пенсію померлому годувальнику. 

При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім’ї не мо-
же бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для відповідної 
категорії непрацездатних. 

Стаття 46. Право на звернення за призначенням пенсії 
в разі втрати годувальника без обмеження строком 

Сім’я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника, може 
звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або 
встановлення безвісної відсутності годувальника без обмеження 
будь-яким строком. 

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються: 
а) сім’ям осіб, зазначених у статті 3 цього Закону, — незалежно 

від того, коли помер годувальник: у період роботи (навчання) чи після 
припинення роботи (навчання); 

б) сім’ям пенсіонерів — якщо годувальник помер у період одержан-
ня пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати пенсії. 

Стаття 47. Період, на який призначається пенсія 
в разі втрати годувальника. Зміна розміру пенсії 

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь пері-
од, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездат-
ним згідно з статтею 37 цього Закону, а членам сім’ї, які досягли: 
чоловіки — 60 років, жінки — 55 років, — довічно. 

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї про-
вадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому 
настали обставини, що спричинили зміну розміру або припинення 
виплати пенсії. 

Стаття 48. Призначення однієї пенсії в разі втрати 
годувальника на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії 
На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію, призначається 

одна спільна пенсія. 
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На вимогу члена сім’ї його частка пенсії виділяється і виплачу-
ється йому окремо. 

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, 
що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії. 

Стаття 49. Розмір пенсії в разі втрати годувальника 
при зміні кількості членів сім’ї 

При зміні кількості членів сім’ї, забезпечуваних пенсією в разі 
втрати годувальника, пенсія відповідно збільшується або зменшу-
ється за кількістю членів сім’ї, які мають право на пенсію. 

Такий же перегляд пенсії провадиться і в тих випадках, коли ви-
плата пенсії одному з членів сім’ї зупиняється або поновлюється після 
закінчення обставин, що спричинили зупинення виплати пенсії. 

Стаття 50. Порядок і строки встановлення 
інвалідності членам сім’ї 

На членів сім’ї, які є інвалідами, відповідно поширюються прави-
ла, викладені в статтях 24, 34, 35, частинах першій та другій статті 
36 цього Закону. 

Пенсія за вислугу років 

Загальні умови 

Стаття 51. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років 
Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям 

громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втра-
ти професійної працездатності або придатності до настання віку, 
що дає право на пенсію за віком. 

Стаття 52. Працівники, які мають право 
на пенсію за вислугу років 

Право на пенсію за вислугу років мають: 
окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу; 
робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які 

безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують 
безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені; 
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водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в техно-
логічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах 
на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи; 

механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на ван-
тажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад 
морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім су-
ден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-
допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення); 

працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпо-
середньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, 
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, 
лісовпорядних і розвідувальних роботах; 

робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо 
зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на об-
слуговуванні механізмів і обладнання; 

деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних 
підприємств і колективів відповідно до пункту «ж» статті 55; 

працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального за-
безпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів 
і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням 
пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту «е» статті 55; 

спортсмени відповідно до пункту «є» статті 55. 

Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років 
Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випроб-

ного складу авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден 
цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмехані-
кам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які 
виконують спеціальні роботи в польотах) призначаються в розмірах, 
встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком. 

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64 — 
67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право 
на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам 
льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних 
суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортме-
ханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, 
які виконують спеціальні роботи в польотах. 



193

социальное обеспечение в украине

январь 2008

Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екі-
пажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бор-
тінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) 
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, пенсії 
обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право 
на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 
69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмі-
рах, передбачених частинами першою — третьою, шостою статті 19 
та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть переви-
щувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного 
складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів повітряних 
суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеха-
ніків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які вико-
нують спеціальні роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб 
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурма-
нів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) 
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може 
перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати 
працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний 
рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія. 

Стаття 54. Окремі категорії працівників 
авіації і льотно-випробного складу, які мають 

право на пенсію за вислугу років 
Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників 

і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно 
від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, 
в яких вони зайняті: 

а) працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі 
років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 
років у жінок. 

Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом 
здоров’я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків 
не менше 20 років і у жінок не менше 15 років мають право на пенсію 
пропорційно відпрацьованому часу. 

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення 
строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок 
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призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу затверджу-
ються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і ма-
ють свідоцтво диспетчера: 

чоловіки — після досягнення 50 років і при загальному стажі 
роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи 
по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден; 

жінки — після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи 
не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи по без-
посередньому управлінню польотами повітряних суден. 

Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому 
управлінню польотами повітряних суден за станом здоров’я (через 
хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше 10 років 
і у жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на пенсію пропор-
ційно відпрацьованому часу. 

У вислугу років працівникам, які здійснюють управління по-
вітряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пункті 
«а» цієї статті. 

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають 
посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів), 
мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті 
на цих роботах: 

чоловіки — не менше 20 років; 
жінки — 17 років 6 місяців. 
Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм пенсій 

затверджується Кабінетом Міністрів України; 
в) інженерно-технічний склад — за переліком посад і робіт, що за-

тверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів 
України: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі ро-
боти в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років 
на зазначених посадах; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи 
в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на за-
значених посадах. 

У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу зара-
ховується також робота, зазначена в пунктах «а» і «б» цієї статті; 
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г) бортпровідники: 
чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 

роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як бортпровід-
ник; 

жінки — після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця. 

Стаття 55. Окремі категорії працівників інших 
галузей народного господарства, які мають 

право на пенсію за вислугу років 
Право на пенсію за вислугу років мають: 
а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, 

які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забез-
печують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополіте-
нах, — за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, 
який визначається Кабінетом Міністрів України; водії вантажних 
автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі 
на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні ву-
гілля, сланцю, руди, породи: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на за-
значеній роботі; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі; 

б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, без-
посередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, 
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, 
лісовпорядних і розвідувальних роботах: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на за-
значеній роботі; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

При цьому період роботи безпосередньо в польових умовах 
протягом півроку або більше півроку зараховується за рік роботи, 
менше півроку — за фактичною тривалістю, а на сезонних робо-
тах — відповідно до статті 61 цього Закону; 
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в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосе-
редньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих 
на обслуговуванні механізмів і обладнання, — за списком професій, 
посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на за-
значеній роботі; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі; 

г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад 
на вантажно-розвантажувальних роботах у портах: 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній 
роботі; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи 
не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі; 

д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промис-
ловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії 
порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського 
сполучення): 

чоловіки — після досягнення 55 років і при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на за-
значеній роботі; 

жінки — після досягнення 50 років і при загальному стажі ро-
боти не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній 
роботі; 

працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу 
суден морського, річкового флоту і флоту рибної промислово-
сті — за списком, що затверджується у порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку: 

чоловіки — при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями 
і посадами не менше 25 років; 

жінки — при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями 
і посадами не менше 20 років; 

е) працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпе-
чення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років 
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за переліком, що затверджується у порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку; 

є) спортсмени — заслужені майстри спорту, майстри спорту 
міжнародного класу — члени збірних команд при загальному стажі 
роботи не менше 20 років — у порядку, який визначається Кабінетом 
Міністрів України, незалежно від віку; 

ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних за-
кладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 
20 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який 
визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

Обчислення стажу роботи для призначення трудових пенсій 

Стаття 56. Види трудової діяльності, що зараховується 
до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію 

До стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі 
трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях 
і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності 
та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та ін-
ших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи 
і тривалості перерв. 

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 
року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин вста-
новленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, 
враховується час роботи за фактичною тривалістю. 

До стажу роботи зараховується також: 
а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному 

соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків, 
період одержання допомоги по безробіттю, а також робота в’язнів 
і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати 
страхових внесків; 

б) творча діяльність осіб, передбачених пунктом «в» статті 3 цього 
Закону. При цьому творча діяльність членів Спілки письменників 
України, Спілки художників України, Спілки композиторів України, 
Спілки кінематографістів України, Спілки театральних діячів Укра-
їни, інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, 
але об’єднані відповідними професійними комітетами, до введення 
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в дію цього Закону зараховується в стаж роботи незалежно від 
сплати страхових внесків. У цих випадках стаж творчої діяльності 
встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок республіки 
починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання 
чи публічного показу твору даного автора; 

в) військова служба та перебування в партизанських загонах 
і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах вну-
трішніх справ, незалежно від місця проходження служби; 

г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку 
і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпоряд-
кованості та наявності спеціального або військового звання; 

д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, 
в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації 
та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі; 

е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи; 
є) час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком 

до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного 
закладу потребує постійного стороннього догляду; 

ж) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але 
не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку; 

з) період проживання дружин осіб офіцерського складу, пра-
порщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби 
з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працев-
лаштування за спеціальністю, але не більше 10 років. 

При збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи (стат-
тя 19) поряд з роботою враховуються також періоди, передбачені 
пунктами «а» — «ж» цієї статті і статтями 57 — 61 цього Закону. 

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком 
на виробництві або професійним захворюванням зараховується 
до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу 
роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення 
пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (статті 13 і 14). 

При призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до статей 
13 і 14 та пенсій за вислугу років відповідно до статті 55 цього Закону 
провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених 
цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають право на пен-
сію на аналогічних або більш пільгових умовах. 
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Стаття 57. Пільги по обчисленню стажу 
за час перебування на фронті 

Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, 
у тому числі при виконанні інтернаціонального обов’язку, а також 
перебування в партизанських загонах і з’єднаннях зараховується 
до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для 
обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу 
років військовослужбовцям. 

Стаття 58. Пільги по обчисленню стажу 
роботи реабілітованим громадянам 

Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної від-
повідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітова-
ним, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях 
позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому 
лікуванні зараховується до стажу у потрійному розмірі. 

Стаття 59. Пільги по обчисленню стажу 
за період Великої Вітчизняної війни 

Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого 
складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, 
передбаченої статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної 
війни та в інші періоди ведення бойових дій, зараховується до ста-
жу роботи у подвійному розмірі, а час перебування у фашистських 
концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період 
війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово оку-
пованої території у період Великої Вітчизняної війни, — у потрійному 
розмірі. 

Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої 
Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року за-
раховується в стаж роботи у потрійному розмірі, час проживання 
в м.Ленінграді в цей період — у подвійному розмірі. 

Стаття 60. Пільги по обчисленню стажу 
за роботу в деяких медичних закладах 

Робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоро-
в’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом 
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імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних 
закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних 
і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також 
у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу 
роботи у подвійному розмірі. 

Стаття 61. Порядок включення в стаж 
роботи окремих видів робіт 

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного 
періоду зараховується за рік роботи. 

Робота протягом повного сезону на підприємствах і в органі-
заціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої 
підпорядкованості підприємств і організацій, — за списком, що за-
тверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу 
роботи за рік роботи. 

Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фак-
тичною тривалістю. 

Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи 
Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова 

книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при 
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встанов-
люється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 63. Умови зарахування до стажу роботи іноземним 
громадянам часу роботи за межами України 

Іноземним громадянам, а також їх сім’ям у тих випадках, коли 
для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії 
призначаються за умови, що половина необхідного стажу ро-
боти припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) 
не передбачено інше, або незалежно від цього співвідношення, 
якщо сплачено повністю необхідні страхові внески до Пенсійного 
фонду України. 

Громадянам інших республік, які проживають на території Укра-
їни, пенсія виплачується на загальних підставах. 
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Обчислення пенсій 

Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах 
до середньомісячного заробітку 

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах 
до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно 
до статей 65 — 67 цього Закону, який громадяни одержували перед 
зверненням за пенсією. 

Частина друга статті 64 виключена 
(згідно із Законом Украіни від 04.06.97р.№307/97-ВР)

Стаття 65. Загальний порядок визначення 
середньомісячного заробітку для обчислення пенсій

Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться 
за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї тру-
дової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи 
починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсією. 
Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року враховується 
на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, до-
хід), виданих у встановленому законодавством порядку, а за період 
роботи починаючи з 1 липня 2003 року — за даними персоніфікова-
ного обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. 

У разі відсутності відомостей про заробітну плату (виплати, дохід) 
у системі персоніфікованого обліку подаються документи про на-
раховану заробітну плату (виплати, дохід), видані в установленому 
законодавством порядку. 

У разі якщо особа, яка звернулася за пенсією, пропрацювала 
менший період, ніж передбачено частиною першою цієї статті, се-
редньомісячний заробіток визначається за фактичний період роботи 
шляхом ділення загальної суми заробітку за цей період на число 
місяців у ньому. 

Якщо працівник пропрацював менше одного календарного 
місяця, то заробіток за весь відпрацьований час ділиться на число 
відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на число робочих 
днів за місяць, обчислене в середньому за рік (25,4 — при шестиден-
ному робочому тижні та 21,2 — при п’ятиденному робочому тижні). 
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У цьому разі для обчислення пенсії враховується заробіток у розмірі 
не більше двох тарифних ставок (окладів). 

У разі призначення пенсій працівникам, зайнятим на сезонних 
роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 66. Види оплати праці, що враховуються 
при обчисленні пенсій 

До заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати 
праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» нараховується 
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, в межах мак-
симальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих 
працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного опода-
тковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких 
справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що ді-
яла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу). 

У заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів включаєть-
ся оплата в усіх її видах за роботу в громадському господарстві 
колгоспу. 

У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні 
періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній за-
робіток, що зберігається за працівником. 

У заробіток для обчислення пенсії особам, які не підлягають 
державному соціальному страхуванню (пункт «д» статті 3), вклю-
чаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам 
оплати праці, на які нараховуються страхові внески. 

Членам колгоспів, інших кооперативів, працівникам радгоспів 
та інших підприємств і організацій, які одержують поряд з грошо-
вою оплатою натуральну, на вартість якої нараховуються страхові 
внески, ця натуральна оплата при визначенні середньомісячного 
заробітку враховується за державними роздрібними цінами того 
періоду, коли провадилася оплата праці. 

Стаття 67. Обчислення пенсій членам творчих спілок 
Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті «в» 

статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського гонорару, 
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що розраховується за державними ставками, за 24 останніх місяці 
роботи підряд перед зверненням за пенсією або за 60 місяців ро-
боти підряд протягом всієї трудової діяльності перед зверненням 
за пенсією. 

Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, якщо вони 
одночасно працюють на підприємствах або в організаціях, для 
обчислення пенсії враховуються за відповідний період заробіток 
і авторський гонорар. 

Стаття 68. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи 
Пенсії при неповному стажі роботи (статті 20, 30 і 45) признача-

ються в розмірі, пропорційному наявному стажу. 
Обчислення пенсії провадиться таким чином: спочатку визнача-

ється відповідна повна пенсія, ця пенсія ділиться на число місяців 
потрібного повного стажу роботи, одержана сума множиться на чис-
ло місяців наявного фактичного стажу роботи (у цьому стажі період 
більше 15 днів округлюється до повного місяця, а період до 15 днів 
включно не враховується). 

Якщо пенсія при повному стажі роботи належала б у мінімально-
му розмірі, встановленому цим Законом (статті 19, 29 і 44), то пенсія 
при неповному стажі призначається пропорційно наявному стажу 
виходячи з мінімального розміру пенсії, але в усіх випадках у розмірі 
не менше соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії 
непрацездатних (стаття 94). 

Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку 
Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій 

за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим 
заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встанов-
люється за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи 
з більш високого заробітку, який визначається за 2 роки роботи 
підряд після призначення пенсії відповідно до статей 64 — 67 
цього Закону. 

На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної 
в мінімальному розмірі у зв’язку з відсутністю заробітку. 

У разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться 
за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний пере-
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рахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після 
попереднього перерахунку. 

Стаття 70. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи 
Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію 

за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення 
пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться перера-
хунок пенсії виходячи із стажу, який є на час перерахунку. Кожний 
наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки 
роботи після попереднього перерахунку. 

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, до-
статнього для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера 
провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, 
скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі. 
При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови, 
якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії 
відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності (стаття 
25). 

Перерахунок пенсії провадиться за вибором пенсіонера із за-
робітку, з якого пенсію було спочатку призначено (або згодом пере-
раховано в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону), або 
з останнього заробітку. 

Стаття 71. Обчислення пенсій особам, які навчаються 
Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, 

клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам при обчисленні 
пенсії за їх бажанням за період навчання замість заробітку може 
враховуватися стипендія. 

Стаття 72. Обчислення заробітку за період 
роботи за межами України 

При обчисленні середньомісячного заробітку працівникам 
за роботу за межами України враховується заробітна плата, яку 
вони одержували перед виїздом (статті 64 — 67), або за їх вибором 
заробіток, що визначається відповідно до статті 73 цього Закону, 
а за умови сплати в цей період внесків до Пенсійного фонду Укра-
їни — на загальних підставах. 
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Стаття 73. Обчислення пенсій громадянам 
України — переселенцям з інших держав 

Пенсії громадян України — переселенцям з інших держав, які 
не працювали в Україні, обчислюються з розрахунку середньомі-
сячного заробітку працівників відповідної професії та кваліфікації 
в Україні на час призначення пенсії (за даними відповідної профспіл-
ки), а за умови сплати повністю необхідної суми страхових внесків 
до Пенсійного фонду України — на загальних підставах. 

Стаття 74. Обчислення пенсій сім’ям пенсіонерів 
Сім’ям пенсіонерів пенсії в разі втрати годувальника обчислю-

ються з того ж заробітку, з якого обчислювалась пенсія годуваль-
ника. 

Сім’ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок пенсії 
в порядку, передбаченому статтею 69 цього Закону, пенсії обчислю-
ються із заробітку, з якого було проведено або могло бути проведено 
перерахунок пенсії годувальника. 

Стаття 75. Виключена 
(згідно із Законом України від 04.06.97 р. № 307/97-ВР) 

Стаття 76. Члени сім’ї, на яких 
нараховуються надбавки до пенсій 

Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіоне-
рів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, 
нараховуються на членів сім’ї, зазначених у статтях 37, 38, 40 і 41 
цього Закону. Ці надбавки не нараховуються на тих членів сім’ї, які 
одержують трудову або соціальну пенсію. 

При наявності в сім’ї двох або більше непрацюючих пенсіонерів 
кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному 
утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному 
з пенсіонерів за їх вибором. 

Стаття 77. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян 
Призначені пенсії підвищуються: 
а) пенсії за віком інвалідам війни — на суму мінімального роз-

міру пенсії по інвалідності, встановленому Законом України про 
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пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальниць-
кого і рядового складу органів внутрішніх справ для інвалідів війни 
з числа солдатів і матросів строкової служби по відповідній групі 
інвалідності; 

б) іншим учасникам війни з числа військовослужбовців, які 
проходили службу в складі діючої армії, партизанських загонах 
і з’єднаннях, військовослужбовцям, які брали участь у бойових 
діях при виконанні інтернаціонального обов’язку та особам віль-
нонайманого складу діючої армії, батькам та дружині, якщо вона 
не взяла повторний шлюб, військовослужбовців, які загинули 
на фронті, при виконанні інтернаціонального обов’язку або інших 
обов’язків військової служби, — на 50 процентів мінімальної пенсії 
за віком; 

в) пенсії по інвалідності з дитинства внаслідок поранення, кон-
тузії чи каліцтва, пов’язаних з бойовими діями в період Великої 
Вітчизняної війни чи пов’язаних з їх наслідками, а також пенсії в разі 
втрати годувальника інвалідам з дитинства внаслідок зазначених 
причин — на 15 процентів мінімальної пенсії за віком; 

г) громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій 
і згодом були реабілітовані, призначені пенсії — на 50 процентів, 
а членам їх сімей, яких було примусово переселено, — на 25 про-
центів мінімальної пенсії за віком. 

Стаття 78. Перерахунок пенсії у зв’язку із зміною в сімейному 
стані, влаштуванням на роботу або її припиненням 

У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у зв’язку 
із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу або її припи-
ненням здобуває або втрачає право на надбавку на непрацездатних 
членів сім’ї або розмір цієї надбавки підлягає зміні, провадиться 
відповідний перерахунок пенсії. 

Стаття 79. Визначення суми заробітку та розміру пенсії 
При обчисленні суми середньомісячного заробітку та встанов-

ленні розміру пенсії частина карбованця менше п’ятдесяти копійок 
не враховується, а п’ятдесят копійок і більше округлюється до кар-
бованця. 



207

социальное обеспечение в украине

январь 2008

Призначення пенсій 

Стаття 80. Порядок звернення за призначенням пенсії 
Заява про призначення пенсії працюючим подається за місцем 

роботи, а непрацюючим — до зазначених у статті 81 цього Закону 
органів за місцем проживання заявника. 

Стаття 81. Органи, що призначають пенсії 
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати 

здійснюється органами Пенсійного фонду України. 

Стаття 82. Строки розгляду документів 
про призначення пенсій 

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що при-
значає пенсії (стаття 81), не пізніше 10 днів з дня їх надходження. 

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням 
причин відмови та порядку оскарження орган, що призначає пенсії, 
видає або надсилає підприємству, організації або заявникові не піз-
ніше 5 днів після винесення відповідного рішення. 

Стаття 83. Строки призначення пенсій 
Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких 

випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку: 
а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня до-

сягнення пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності 
органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення за пенсією 
надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку або 
встановлення інвалідності: 

б) пенсії у разі втрати годувальника призначаються з дня ви-
никнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед 
зверненням за пенсією. 

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня 
подання відповідної заяви з усіма необхідними документами. 

Стаття 84. Строки перерахунку призначеної пенсії 
Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків: 
при виникненні права на підвищення пенсії — з першого числа 
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місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо 
відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15-
го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву 
з усіма необхідними документами подано ним після 15-го числа; 

при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, 
з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони 
мали місце до 15-го числа включно, і з першого числа наступного 
місяця, якщо вони мали місце після 15-го числа. 

У випадках, передбачених статтями 35 і 47 цього Закону, пере-
рахунок пенсії провадиться із строків, зазначених у цих статтях. 

Виплата пенсій 

Стаття 85. Виплата пенсій 
Пенсії виплачуються без урахування одержуваного заробітку 

(прибутку) за місцем фактичного проживання пенсіонера, неза-
лежно від прописки. 

Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною су-
мою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який 
виплачується пенсія. 

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, під-
вищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, 
встановлених законодавством) не може перевищувати дванад-
цяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом 
першим частини першої статті 28 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне страхування.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI 

Стаття 86. Виплата пенсій за довіреністю 
Пенсія може виплачуватись за довіреністю, порядок оформлення 

і строк дії якої визначається законодавством. 

Стаття 87. Виплата пенсій за минулий час 
Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, 

виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед звернен-
ням за одержанням пенсії. 
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Суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає 
або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження 
будь-яким строком. 

Стаття 88. Виплата пенсій особам, які проживають 
у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних 
відділеннях територіальних центрів соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 
громадян і дитячих будинках-інтернатах 

Особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), 
стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального об-
слуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 
а також дітям, яким призначено соціальні пенсії та які проживають 
у дитячих будинках-інтернатах, виплачується 25 процентів розміру 
призначеної пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру 
пенсії за віком на місяць. 

У разі коли розмір їх пенсії перевищує вартість утримання в цих 
установах, виплачується різниця між розміром пенсії і вартістю 
утримання, але не менше 25 процентів розміру призначеної пенсії 
і не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком на мі-
сяць. 

Якщо у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті (пансіо-
наті), стаціонарному відділенні територіального центру соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, 
є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні 
(статті 37, 38, 40 і 41 цього Закону), пенсія виплачується в такому 
порядку: 25 процентів розміру призначеної пенсії, але не менше 20 
процентів мінімального розміру пенсії за віком, виплачується самому 
пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше 50 процентів при-
значеного розміру, виплачується зазначеним членам сім’ї. 

Різниця між розміром призначеної пенсії особи, яка проживає 
в будинку-інтернаті (пансіонаті), стаціонарному відділенні терито-
ріального центру соціального обслуговування пенсіонерів та оди-
ноких непрацездатних громадян та дитячому будинку-інтернаті, 
і розміром пенсії, яка виплачується їй та непрацездатним членам 
її сім’ї відповідно до частин першої — третьої цієї статті, перерахо-
вується будинку-інтернату (пансіонату), стаціонарному відділенню 
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територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів 
та одиноких непрацездатних громадян, дитячому будинку-інтер-
нату, в якому проживає особа, за її особистою письмовою заявою 
або заявою батьків, опікунів (піклувальників). Зазначені кошти за-
раховуються на рахунки цих установ понад бюджетні асигнування 
і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання у них 
громадян похилого віку, інвалідів та дітей у порядку, що визнача-
ється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 89. Виплата пенсії за час позбавлення волі 
У разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії 

здійснюється на загальних підставах. 

Стаття 90. Відрахування з пенсій 
Відрахування з пенсій можуть провадитися на підставі судових 

рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), ви-
конавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов, 
виконання яких відповідно до чинного законодавства провадиться 
в порядку, встановленому для виконання судових рішень. 

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить 
пенсіонерові до виплати. 

З пенсії може бути відраховано не більше 50 процентів її розміру: 
на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від 
розкрадання майна підприємств і організацій, на компенсацію шко-
ди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я, а також 
у зв’язку із смертю годувальника, на повернення переодержаних 
сум заробітної плати в передбачених законодавством випадках. 

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20 
процентів пенсії. 

Стаття 91. Виплата недоодержаної пенсії у зв’язку 
із смертю пенсіонера і виплата допомоги на поховання 

Суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодер-
жаними у зв’язку з його смертю, передаються членам його сім’ї, а в 
разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

При зверненні кількох членів сім’ї належна їм сума пенсії ділиться 
між ними порівну. 
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Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли 
не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. 

У разі смерті пенсіонера його сім’ї або особі, яка здійснила похорон, 
виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії. 

Стаття 92. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон 
Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії 

не призначаються. 
Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання 

за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від’їздом 
за кордон. За час перебування цих громадян за кордоном випла-
чуються тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або 
професійного захворювання. 

Порядок переведення пенсій, призначених внаслідок трудового 
каліцтва або професійного захворювання, в інші країни визнача-
ється Кабінетом Міністрів України. 

Розділ III. СОЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ 

Стаття 93. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію 
Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим 

громадянам, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права 
на трудову пенсію: 

інвалідам I і II груп, у тому числі інвалідам з дитинства, а також 
інвалідам III групи; 

особам, які досягли віку: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років; 
дітям — у разі втрати годувальника (пункт «а» статті 37); 
дітям-інвалідам віком до 16 років. 
Перелік медичних показань, що дають право на одержання со-

ціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 16 років, визначається 
в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 94. Розміри соціальних пенсій 
Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах: 
а) 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком: 
особам, які досягли віку: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років 

і не набули права на трудову пенсію без поважних причин; 
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б) 50 процентів мінімального розміру пенсії за віком: 
особам, які досягли віку: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років 

і не набули права на трудову пенсію з поважних причин; 
інвалідам III групи; 
в) 100 процентів мінімального розміру пенсії за віком: 
інвалідам II групи; 
дітям-інвалідам віком до 16 років; 
дітям (пункт «а» статті 37), а також одній із осіб, зазначених 

в пункті «в» статті 37 у разі втрати годувальника; 
г) 200 процентів мінімального розміру пенсії за віком: 
інвалідам I групи; 
матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня». 

Стаття 95. Право вибору соціальної пенсії 
або надбавки до трудової пенсії 

При наявності одночасного права на соціальну пенсію і надбавку 
на непрацездатність членів сім’ї до пенсії за віком або по інвалід-
ності (статті 21 і 33) призначається за вибором того, хто звернувся, 
або пенсія, або надбавка. 

Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій 
При призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються 

відповідно статті 1, 80 — 91, 102 — 104 цього Закону. 

Розділ IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ 

Стаття 97. Підвищення пенсій у зв’язку 
з індексацією грошових доходів населення 

Пенсії щороку підвищуються відповідно до індексації грошо-
вих доходів населення, але не менш як на 2 проценти заробітку, 
з якого обчислено пенсію (стаття 64). В усіх випадках зазначене 
підвищення не може бути менше 2 процентів мінімальної пенсії 
за віком. 

Стаття 98. Перерахунок раніше призначених пенсій 
Перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про вік, 

стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній 
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справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час 
перерахунку. 

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають 
право на подальше підвищення пенсії у зв’язку з введенням у дію 
цього Закону (про стаж роботи, заробіток, сімейний стан та інші), 
то пенсія знову перераховується за нормами цього Закону. При 
цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 
12 місяців перед поданням додаткових документів і не раніше ніж 
з дня введення в дію цього Закону. 

Стаття 99. Заробіток, який враховується 
при перерахунку пенсій 

Перерахунок пенсій, призначених за раніше діючим законодав-
ством, провадиться із середньомісячного заробітку за останніх 
24 або будь-які 60 місяців перед призначенням пенсії, або перед 
введенням в дію цього Закону, або з заробітку, з якого було раніше 
обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, 
із застосуванням статей 64 — 67 цього Закону. 

Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій 
особам, які мали право на пенсію на пільгових 

умовах до введення в дію цього Закону 
Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на робо-

тах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше 
діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких 
умовах: 

а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний 
стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових 
умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, признача-
ються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше 
діючим законодавством; 

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими 
і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії 
відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу 
в порядку, передбаченому статтями 13 — 14 цього Закону, виходя-
чи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодав-
ством. 
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Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ З ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ 

Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних 
і документів, виданих для оформлення пенсії 

Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні 
документи від підприємств, організацій і окремих осіб, а також в не-
обхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх видачі. 

Підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність 
за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоє-
часного оформлення або подання пенсійних документів, а також 
за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її. 

Стаття 102. Обов’язок пенсіонерів повідомляти 
органи, що призначають пенсії, про зміну 

умов, що впливають на виплату пенсій 
Пенсіонери зобов’язані повідомляти органу, що призначає пенсії, 

про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення 
її виплати. 

У разі невиконання цього обов’язку і одержання у зв’язку з цим 
зайвих сум пенсії пенсіонери повинні відшкодувати органу, що при-
значає пенсії, заподіяну шкоду. 

Стаття 103. Стягнення сум пенсії, над міру виплачених 
пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку 

Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок злов-
живань з його боку (в результаті подання документів з явно непра-
вильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі 
членів сім’ї тощо), стягуються на підставі рішень органу, що при-
значає пенсії. 

Відрахування на підставі рішень органу, що призначає пенсії, 
провадяться в розмірі не більше 20 процентів пенсії понад відра-
хування з інших підстав. 

В усіх випадках звернення стягнень на пенсію за пенсіонером 
зберігається не менш як 50 процентів належної пенсії. 
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У разі припинення виплати пенсії (внаслідок відновлення здоров’я 
тощо) до повного погашення заборгованості решта заборгованості 
стягується в судовому порядку. 

Стаття 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії 
Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути пода-

но до районної (міської) Ради народних депутатів або до районного 
(міського) народного суду. 

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК 
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про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності

Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XIV 

(Зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31 грудня 2008 року)

За станом на 01.01.2008 р.

Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ зако-
нодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування визначає правову основу, економічний механізм та ор-
ганізаційну структуру загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування громадян від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які призвели до втрати працездат-
ності або загибелі застрахованих на виробництві (далі — страху-
вання від нещасного випадку). 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування, за до-
помогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя 
та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності. 

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку 
Завданнями страхування від нещасного випадку є: 
проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним 
випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим ви-
падкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці; 

відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на вироб-
ництві від нещасних випадків або професійних захворювань; 

відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими 
особами заробітної плати або відповідної її частини під час вико-
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нання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг у зв’язку 
з ушкодженням здоров’я, а також у разі їх смерті здійснення стра-
хових виплат непрацездатним членам їх сімей. 

Стаття 2. Сфера дії Закону 
Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, 
організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання 
(далі — підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують 
себе роботою самостійно, та громадян — суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше 
було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодав-
ством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам 
внаслідок травмування на виробництві або професійного захворю-
вання, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків, мають 
право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку 
відповідно до цього Закону. 

Стаття 3. Гарантії забезпечення прав застрахованим 
у страхуванні від нещасного випадку 

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення 
прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання. 

Стаття 4. Законодавство про страхування 
від нещасного випадку 

Законодавство про страхування від нещасного випадку скла-
дається із Основ законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, цього Закону, Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про охорону праці» та інших 
нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язко-
вість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші 
норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування 
від нещасного випадку, то застосовуються норми міжнародного 
договору. 
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Стаття 5. Основні принципи страхування 
від нещасного випадку 

Основними принципами страхування від нещасного випадку є: 
паритетність держави, представників застрахованих осіб та ро-

ботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; 
своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; 
обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які пра-

цюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, 
передбачених законодавством про працю, а також добровільність 
такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою само-
стійно, та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності; 

надання державних гарантій реалізації застрахованими грома-
дянами своїх прав; 

обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків; 
формування та витрачання страхових коштів на солідарній 

основі; 
диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану 

безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворю-
ваності на кожному підприємстві; 

економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні 
умов і безпеки праці; 

цільове використання коштів страхування від нещасного випадку. 

Стаття 6. Суб’єкти та об’єкти страхування 
від нещасного випадку 

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані 
громадяни, а в окремих випадках — члени їх сімей та інші особи, 
страхувальники та страховик. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється 
страхування (далі — працівник). 

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках — за-
страховані особи. 

Страховик — Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України 
(далі — Фонд соціального страхування від нещасних випадків). 

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахо-
ваного, його здоров’я та працездатність. 
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Стаття 7. Роботодавець 
Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається: 
власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична 

особа, яка використовує найману працю; 
власник розташованого в Україні іноземного підприємства, уста-

нови, організації (у тому числі міжнародних), філії або представницт-
ва, який використовує найману працю, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України. 

Стаття 8. Особи, які підлягають обов’язковому 
страхуванню від нещасного випадку 

Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); 
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, 

аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед 
або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних 
навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), 
виконання робіт на підприємствах; 

3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, 
виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності 
на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеці-
альними договорами. 

Стаття 9. Страхування зародка та новонародженого 
Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві 

або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку 
з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного ви-
падку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до ме-
дичного висновку вважається застрахованою та до 18 років або до за-
кінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років їй подається 
допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Стаття 10. Процедура страхування працівників 
та взяття на облік страхувальників страховиком 

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не по-
трібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється 
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в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 8 цього Закону, 
вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим 
Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками 
своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків. 

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків. 

Взяття на облік Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців здійс-
нюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих 
державним реєстратором відповідно до Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», 
не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених ві-
домостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, а фізичних 
осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману 
працю, — в день отримання від них відповідної заяви. 

Роботодавці набувають статусу страхувальників: 
юридичні особи — з дня взяття їх на облік; 
фізичні особи — підприємці, які використовують найману пра-

цю, — у день одержання робочим органом виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків у встанов-
леному порядку від органу державної служби зайнятості повідом-
лення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною 
особою — підприємцем та найманим працівником; 

фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використову-
ють найману працю, — з дня взяття на облік. 

Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника стра-
хових внесків та страхове свідоцтво надсилаються роботодавцю 
наступного робочого дня з дня взяття на облік. Форма повідомлення 
та страхового свідоцтва встановлюються Фондом соціального стра-
хування від нещасних випадків. 

Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків 
здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих 
державним реєстратором, а фізичних осіб, які не мають статусу 
підприємців та використовують найману працю, — за їх заявою 
після розірвання останнього трудового договору з найманим пра-
цівником та проведення передбачених законодавством перевірок 
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роботодавця, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного 
розрахунку. 

Внесення змін до особових справ страхувальників проводиться 
на підставі відповідних повідомлень державних реєстраторів і заяв 
роботодавців не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 
зазначених відомостей або заяв. 

Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку 
Добровільно від нещасного випадку у Фонді соціального стра-

хування від нещасних випадків можуть застрахуватися: 
1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працю-

ють у релігійних організаціях на виборних посадах; 
2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займа-

ються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, 
пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, 
члени фермерського господарства; 

3) громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності. 
Особи, зазначені в частині першій цієї статті, укладають з Фон-

дом соціального страхування від нещасних випадків договір про 
добровільну участь у страхуванні від нещасних випадків. 

Порядок укладення та зразок договору про добровільне страху-
вання затверджуються правлінням Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків. 

Стаття 12. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку 
Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, 

видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та є докумен-
том суворої звітності. 

Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 13. Страховий ризик і страховий випадок 
Страховий ризик — обставини, внаслідок яких може статися 

страховий випадок. 
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або 

професійне захворювання, що спричинили застрахованому про-
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фесійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, за-
значених у статті 14 цього Закону, з настанням яких виникає право 
застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення 
та/або соціальних послуг. 

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі 
його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не пере-
бував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захво-
рів. 

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося 
внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застра-
хованим, також є страховим випадком. 

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричини-
ло нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє 
страховика від виконання зобов’язань перед потерпілим. 

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного за-
хворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом 
Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону 
праці». 

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, 
проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також 
страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт 
розслідування професійного захворювання (отруєння) за встанов-
леними формами. 

Стаття 14. Нещасний випадок на виробництві 
та професійне захворювання 

Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий 
вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи сере-
довища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, 
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть. 

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визнача-
ється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповно-
важеного центрального органу виконавчої влади. 

В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещас-
ний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаченим 
частиною другою цієї статті переліком. 
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До професійного захворювання належить захворювання, що ви-
никло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлю-
ється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних 
видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою. 

Перелік професійних захворювань за поданням спеціально упо-
вноваженого центрального органу виконавчої влади затверджуєть-
ся Кабінетом Міністрів України. 

В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещас-
них випадків може визнати страховим випадком захворювання, 
не внесене до переліку професійних захворювань, передбаченого 
частиною п’ятою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення 
медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це за-
хворювання професійним. 

РОЗДІЛ II 
УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

Стаття 15. Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків 

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків — некомерційна самоврядна 
організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її прав-
лінням. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридич-
ною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України 
та своїм найменуванням, а також емблему, яка затверджується 
його правлінням. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває 
прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально упо-
вноваженому центральному органі виконавчої влади. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків знахо-
диться у місті Києві. 

Стаття 16. Управління Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків 

Управління Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків здійснюється на паритетній основі державою, представ-
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никами застрахованих осіб і роботодавців. 
Безпосереднє управління Фондом соціального страхування 

від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча 
дирекція. 

Стаття 17. Правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 

До складу правління Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків включаються представники трьох представницьких 
сторін: 

держави; 
застрахованих осіб; 
роботодавців. 
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів Укра-

їни, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються 
(делегуються) об’єднаннями профспілок та роботодавців, які мають 
статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представни-
ків визначається кожним об’єднанням самостійно. 

Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині 
першій цієї статті, призначається і обирається (делегується) по 15 
членів правління Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової 
відсутності членів правління за рішенням голови правління цього 
Фонду виконують їх обов’язки. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
створюється на шестирічний строк. 

Строк повноважень членів правління Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків закінчується в день першого засідання 
новоствореного його правління. 

За невиконання своїх обов’язків члени правління Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів 
державного нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень 
органом, який їх делегував у склад правління Фонду. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випад-
ків: 

1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління 
Фонду та двох його заступників. При цьому забезпечується почерго-
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ве представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких 
сторін, зазначених у частині першій цієї статті; 

2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду 
та її робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує 
звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність; 

3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш 
важливих завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань про-
філактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення 
пенсій тощо; 

4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції 
щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від не-
щасних випадків; 

5) визначає кадрову політику; 
6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків та його заступників; 
7) затверджує: 
статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, 

зміни до нього; 
регламент роботи правління Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків; 
річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок викори-

стання коштів бюджету та коштів резерву Фонду; 
Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страху-

вання від нещасних випадків; 
структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схе-

ми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські 
витрати Фонду (за погодженням із спеціально уповноваженими 
центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці 
та соціальної політики);

річні програми робіт та звіти про їх виконання; 
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, 

профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних 
захворювань; 

Положення про порядок використання коштів лікувально-про-
філактичними, навчальними та іншими закладами, які надають 
Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використан-
ням; 
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<Положення про подання Фондом на безповоротній основі фінансової до-

помоги підприємствам для розв’язання особливо гострих проблем з охорони 

праці; >
— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI 

Положення про навчально-інформаційні центри; 
Порядок призначення, перерахування та проведення страхових 

виплат; 
Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання 

страхових коштів, погоджену з Національним банком України 
і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню 
діяльність Фонду; 

8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду; 
9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань 

страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього 
Закону; 

10) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків; 

11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду. 
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

проводить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, 
але не рідше двох разів на рік. Позапланові засідання правління 
Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за про-
позицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін 
правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду. 

Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків та їх дублери виконують свої обов’язки, передбачені ста-
тутом Фонду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони 
беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші 
завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх ду-
блерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також 
фактично втрачений у зв’язку із виконанням цих обов’язків заробіток 
за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування. 

Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому при-
сутні дві третини складу кожної представницької сторони. 

Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. 
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У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду 
є вирішальним. 

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, 
є обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застра-
хованими. 

Рішення правління Фонду, які мають нормативний характер 
і стосуються прав та обов’язків страхувальників і застрахованих 
осіб, підлягають обов’язковій державній реєстрації в порядку, 
встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів 
виконавчої влади. 

Стаття 18. Виконавча дирекція Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків є постійно діючим виконавчим органом правління 
Фонду. 

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить 
свою діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визнача-
ються його статутом і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків, організовує та за-
безпечує виконання рішень правління Фонду. 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи 
наглядової ради та правління Фонду. 

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків входить до складу правління Фонду з правом 
дорадчого голосу. 

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Сева-
стополі, відділення в районах і містах обласного значення. Робочі 
органи виконавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають 
самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба 
України та своїм найменуванням. 

Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків призначає директор виконавчої дирекції 
Фонду за погодженням з правлінням Фонду. 
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Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків 

Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків, включаючи будівництво або придбан-
ня службових та виробничих приміщень, здійснюється за рахунок 
коштів, що надходять до Фонду. 

Стаття 20. Майно Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 

Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане 
ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також май-
но, передане йому у власність іншими власниками. 

Майно, що передається Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків для провадження страхової діяльності, використо-
вується ним у порядку, встановленому законодавством України. 

РОЗДІЛ III 
ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

Стаття 21. Соціальні послуги та виплати, які 
здійснюються та відшкодовуються Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків 
У разі настання страхового випадку Фонд соціального страху-

вання від нещасних випадків зобов’язаний у встановленому зако-
нодавством порядку: 

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну 
працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смер-
ті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні: 

а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до віднов-
лення працездатності або встановлення інвалідності; 

б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної пра-
цездатності або смерті потерпілого; 

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати 
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого за-
робітку потерпілого; 
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г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на вироб-
ництві або професійного захворювання; 

д) пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворюван-
ня; 

е) підпункт «е» пункту 1 частини першої статті 21 виключено 
(згідно із Законом України від 23.02.2007 р. № 717-V

є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону; 
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість по-

в’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфіко-

ваної першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання 
нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіта-
лізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування по-
терпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних 
закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілак-
тичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров’я 
застрахованого; 

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами 
охорони здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг постійно 
доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка по-
винна включати: 

а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями за-
гальної практики; 

б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому ліку-
вально-профілактичному закладі; 

в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час ва-
гітності та пологів; 

г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або 
в іншому лікувально-профілактичному закладі; 

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, 
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими 
апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування 
(за винятком протезування з дорогоцінних металів). 

З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пункта-
ми 4 і 5 частини першої цієї статті, Фонд соціального страхування від 
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нещасних випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну 
службу соціального страхування; 

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення 
та відновлення працездатності потерпілого; 

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній 
догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього госпо-
дарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти 
наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого 
житла; 

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії 
(далі — ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі — 
МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого 
у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших 
закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження 
здоров’я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може ви-
конувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою 
працездатністю; 

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом 
з органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання чи з іншими заінтересованими суб’єктами підприємницької 
діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не по-
криваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок 
Фонду; 

10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову гро-
шову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань 
за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регі-
ональних управлінь — за рахунок Фонду; 

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне 
страхування; 

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському 
житті. 

Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, 
надаються застрахованому та особам, які перебувають на його 
утриманні, незалежно від того, перебуває на обліку підприємство, 
на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страху-
вання від нещасних випадків чи ні. 
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Стаття 22. Профілактика нещасних випадків 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює 

заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення 
загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому 
числі: 

1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у ство-
ренні ними та реалізації ефективної системи управління охороною 
праці; 

2) бере участь: 
у розробленні центральними органами виконавчої влади дер-

жавних цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, 
умов праці і виробничого середовища та їх реалізації; 

у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують 
питання охорони праці; 

в організації розроблення та виробництва засобів індивідуаль-
ного захисту працівників; 

у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини 
праці; 

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці 
на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків 
на виробництві, а також професійних захворювань; 

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, органі-
зовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає 
та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеці-
альну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального стра-
хування від нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання 
цих функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою; 

5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних 
актів про охорону праці; 

6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних 
та нешкідливих умов виробництва; 

<7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для 

розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;> 
— виключено Законом україни від 28.12.2007 р. № 107-VI

8) виконує інші профілактичні роботи. 
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Стаття 23. Страхові експерти з охорони праці 
Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним 
випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці. 

Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи 
з вищою спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони 
праці або особи з вищою технічною або медичною освітою, які ма-
ють стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років 
та відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади. 

Страхові експерти з охорони праці мають право: 
1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства 

для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілак-
тичної роботи з цих питань; 

2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні не-
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а та-
кож у перевірці знань з охорони праці працівників підприємств; 

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому 
числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійсню-
ваної діяльності; 

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підпри-
ємств; 

5) вносити роботодавцям обов’язкові для виконання подання про 
порушення законодавства про охорону праці, а органам виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці — подання щодо застосування 
адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності 
посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону 
подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота 
на яких загрожує здоров’ю або життю працівників; 

6) складати протоколи про адміністративні правопорушення 
у випадках, передбачених законом; 

7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випро-
бувань та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів 
виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів 
контролю. 

Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність 
відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони 
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праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань. 

Стаття 24. Обов’язки Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків, пов’язані 

з координацією страхової діяльності 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’я-

заний: 
1) здійснювати облік та вести реєстр платників страхових вне-

сків; 
2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас про-

фесійного ризику його підприємства — групу галузей (підгалузей) 
економіки або видів діяльності, що мають визначений для цієї 
групи рівень виробничого травматизму та професійної захворю-
ваності; 

3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами 
та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на вироб-
ництві; 

4) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці 
та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах; 

5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страху-
вання у фінансуванні заходів, пов’язаних з матеріальним забезпе-
ченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному 
конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто 
з них братиме участь у фінансуванні цих заходів. 

Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної 
допомоги чи надання соціальних послуг між Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків і страховиками з інших видів 
соціального страхування виникають спори щодо понесених витрат, 
виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахо-
ваний. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, 
має право звернутися до відповідного страховика з інших видів 
соціального страхування щодо відшкодування понесених ним 
витрат; 

6) виконувати інші роботи, пов’язані з координацією страхової 
діяльності. 
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Стаття 25. Фінансування страхових виплат, 
соціальних послуг та профілактичних заходів 

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим 
та особам, які перебувають на їх утриманні, а також усі види про-
філактичних заходів, передбачених статтями 21 та 22 цього За-
кону, провадяться Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків за рахунок коштів цього Фонду. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків бере 
участь у фінансуванні заходів, передбачених державними цільо-
вими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану 
безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами на-
укових досліджень з охорони, безпеки та гігієни праці, навчання 
і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони 
праці, організації розроблення і виробництва засобів індивідуаль-
ного та колективного захисту працівників, розроблення, видання, 
розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної літера-
тури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань 
страхування від нещасних випадків. 

РОЗДІЛ IV 

НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків 

Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків здійснює наглядова рада. 

Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків його статутних завдань і цільо-
вого використання коштів цього Фонду. 

Члени наглядової ради працюють на громадських засадах 
і не можуть бути одночасно членами правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків та працівниками виконавчої 
дирекції зазначеного Фонду або її робочих органів. 

До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній 
кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодав-
ців. 
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Від держави участь у наглядовій раді беруть представники відпо-
відних спеціально уповноважених центральних органів виконавчої 
влади. 

Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегують-
ся об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців — об’-
єднаннями роботодавців. Зазначені об’єднання повинні мати статус 
всеукраїнських. 

Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років. 
Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається 

на один рік із складу членів наглядової ради. При цьому забезпе-
чується почергове головування представника кожної з трьох пред-
ставницьких сторін, зазначених у частині четвертій цієї статті. 

Головою наглядової ради та головою правління Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків одночасно не можуть бути 
представники однієї й тієї ж представницької сторони. 

Наглядова рада: 
1) перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від не-

щасних випадків; 
2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду со-

ціального страхування від нещасних випадків з питань виконання 
Фондом його статутних завдань і використання страхових коштів, 
дає відповідні рекомендації Фонду; 

3) у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок ви-
користання страхових коштів, призначає позачергові перевірки 
фінансової діяльності Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих ор-
ганів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок 
коштів Фонду; 

4) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків; 

5) узагальнює практику застосування законодавства про страху-
вання від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків та Кабінету Міністрів України 
про його вдосконалення; 

6) у разі наявності порушень законодавства про страхування від 
нещасного випадку встановлює Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків строк для їх усунення. Якщо зазначені порушен-
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ня не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб 
Фонду згідно із законодавством; 

7) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків; 

8) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків, страхувальників 
та застрахованих у вирішенні завдань страхування від нещасного 
випадку, передбачених статтею 1 цього Закону. 

Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу 
на півроку. Позачергові засідання можуть скликатися головою нагля-
дової ради або на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням 
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше 
двох третин складу кожної із представницьких сторін. Рішення при-
ймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової 
ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради 
є вирішальним. 

У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть 
брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків або їх за-
ступники. 

Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правлін-
ня Фонду соціального страхування від нещасних випадків з правом 
дорадчого голосу. 

Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівно-
правності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення. 

Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення 
її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків. 

Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків затверджується Кабінетом Міністрів Укра-
їни. 

Стаття 27. Державний нагляд у сфері 
страхування від нещасного випадку 

Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку 
здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконав-
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чої влади. Спрямовує і координує роботу зазначених органів з цих 
питань Кабінет Міністрів України. 

Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками 
та Фондом соціального страхування від нещасних випадків зако-
нодавства про страхування від нещасного випадку. 

Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків 
прийнято рішення з порушенням законодавства про страхування від 
нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього за-
конодавства, органи державного нагляду, зазначені у частині першій 
цієї статті, вказують на допущені порушення та встановлюють строк 
для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного 
нагляду, Фонд соціального страхування від нещасних випадків або 
страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду 
скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків 
за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги 
тягне за собою встановлену законодавством відповідальність по-
садових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням 
вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд со-
ціального страхування від нещасних випадків або страхувальник 
може оскаржити рішення органів державного нагляду в суді. 

У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати 
скликання позапланового засідання правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків. Якщо цю вимогу не буде ви-
конано, органи державного нагляду мають право самі скликати 
та провести засідання правління Фонду. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків та стра-
хувальники зобов’язані подавати органам державного нагляду або 
їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання 
ними функцій контролю у сфері страхування від нещасного випадку. 

РОЗДІЛ V 
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ 

ЗАСТРАХОВАНОМУ УШКОДЖЕННЯМ ЙОГО ЗДОРОВ’Я 

Стаття 28. Страхові виплати 
Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 21 

цього Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків 



238 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі 
настання страхового випадку. 

Зазначені грошові суми складаються із: 
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його 

частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної пра-
цездатності (далі — щомісячна страхова виплата); 

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової до-
помоги потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували 
на утриманні померлого); 

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому; 
4) страхової виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальни-

ка; 
5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслі-

док травмування на виробництві або професійного захворювання 
її матері під час вагітності; 

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу. 
Частину третю статті 28 виключено 

(згідно із Законом України від 23.02.2007 р. № 717-V)

Стаття 29. Перерахування розміру страхових виплат 
Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на ме-

дичну та соціальну допомогу провадиться у разі: 
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності; 
2) зміни складу сім’ї померлого; 
3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, 

визначеному законодавством. 
4) пункт 4 статті 29 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2001 р. № 2272-III)

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться 
також у разі зростання у попередньому календарному році серед-
ньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними 
центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке 
перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому 
визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню 
не підлягає. 
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Стаття 30. Визначення ступеня втрати 
працездатності потерпілим 

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК 
за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав 
потерпілий до ушкодження здоров’я. МСЕК установлює обмежен-
ня рівня життєдіяльності потерпілого, визначає професію, з якою 
пов’язане ушкодження здоров’я, причину, час настання та групу 
інвалідності у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також визначає 
необхідні види медичної та соціальної допомоги. 

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання 
акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування 
професійного захворювання за встановленими формами, вис-
новку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного 
інституту профпатології чи його відділення) про професійний 
характер захворювання, направлення лікувально-профілак-
тичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу 
підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи профе-
сійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду 
чи прокуратури. 

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпі-
лого, інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури. 

Стаття 31. Тимчасове переведення 
потерпілого на легшу роботу 

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачу-
вану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, 
визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної 
працездатності. 

Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь-
яка втрата професійної працездатності, визначена МСЕК. 

Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її трива-
лість та характер установлюються ЛКК або МСЕК. 

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому 
рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних 
вакансій. 
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Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не за-
безпечує потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків сплачує потерпілому страхову 
виплату у розмірі його середньомісячного заробітку. 

Середньомісячний заробіток, передбачений частинами першою 
та п’ятою цієї статті, обчислюється в порядку, передбаченому стат-
тею 34 цього Закону. 

Стаття 32. Страхові виплати потерпілому 
під час його професійної реабілітації 

Потерпілому, який проходить професійне навчання або пере-
кваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо 
з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності 
минуло не більше одного року), Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати у розмірі 
середньомісячного заробітку протягом строку, визначеного про-
грамою реабілітації. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує 
вартість придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших при-
стосувань, відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані 
з його професійною підготовкою. 

Середньомісячний заробіток, передбачений частиною першою 
цієї статті, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 
цього Закону. 

Стаття 33. Право на страхові виплати 
у разі смерті потерпілого 

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних 
страхових виплат (пенсій згідно з підпунктом «д» пункту 1 частини 
першої статті 21 цього Закону) мають непрацездатні особи, які 
перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті 
право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, 
яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після 
його смерті. 

Такими непрацездатними особами є: 
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не пра-

цюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розу-
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мового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, 
студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми 
навчання — до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 
ними 23 років; 

2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, 
якщо вони не працюють; 

3) інваліди — члени сім’ї потерпілого на час інвалідності; 
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував 

або був зобов’язаний виплачувати аліменти; 
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні помер-

лого, але мають на це право. 
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого 

мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи ін-
ший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер 
або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку. 

Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується 
згідно із законодавством. 

Стаття 34. Щомісячні страхові виплати та інші 
витрати на відшкодування шкоди 

1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно 
до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячно-
го заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я. 

Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати 
середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження 
здоров’я. 

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою 
виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим 
самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати 
середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження 
здоров’я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати 
та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають. 

2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої 
МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків про-
водить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої виз-
начається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого 
за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, 
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але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної 
плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. 

У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому вста-
новлено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездат-
ності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, 
пов’язаного з виконанням трудових обов’язків, йому провадиться 
одноразова виплата, сума якої визначається із розрахунку серед-
ньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення 
ступеня втрати професійної працездатності відносно попереднього 
обстеження МСЕК, але не вище чотирикратного розміру граничної 
суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків. 

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, 
що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й 
внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону 
праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі вис-
новку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків. 

3. Частину третю статті 34 виключено 
(згідно із Законом України від 23.02.2007 р. № 717-V)

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує 
витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додатко-
ве харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний 
сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санатор-
но-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування 
тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК. 

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захво-
рювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд со-
ціального страхування від нещасних випадків фінансує всі витрати 
на його лікування. 

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачуєть-
ся в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного 
доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності 
оплачуються власником або уповноваженим ним органом за раху-
нок коштів підприємства, установи, організації. 

Додаткове харчування призначається на конкретно визначе-
ний строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, 
та затверджує МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого 
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додатковим харчуванням у лікувально-профілактичному або реа-
білітаційному закладі підтверджується довідкою за підписом голов-
ного лікаря (директора) цього закладу. В цьому разі компенсація 
витрат на додаткове харчування здійснюється Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на підставі інформації органів 
державної статистики про середні ціни на продукти харчування 
у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали. 

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорого-
цінних металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів 
догляду за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями 
рецептів, санаторно-курортних карток, довідок або рахунків про 
їх вартість. 

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від 
характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути 
меншою (на місяць) від: 

1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день 
виплати, — на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо); 

2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
на день виплати, — на постійний сторонній догляд; 

3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
на день виплати, — на побутове обслуговування (прибирання, 
прання білизни тощо). 

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом со-
ціального страхування від нещасних випадків незалежно від того, 
ким вони здійснюються. 

Інваліди I групи подають висновок МСЕК тільки для встановлення 
спеціального медичного догляду. 

Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допо-
моги, оплата провадиться за кожним її видом. 

5. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше 
одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно 
за медичним висновком надається путівка для санаторно-курорт-
ного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість 
компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
у розмірі, встановленому правлінням Фонду. 

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати 
на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує по-
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терпілого, Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
компенсує витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про 
службові відрядження. 

Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну від-
пустку до одержання путівки у санаторно-курортний заклад, робо-
тодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час 
проїзду) із збереженням на цей час середньомісячного заробітку, 
який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що склався 
перед відпусткою (за вибором потерпілого). 

Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу 
провадяться на загальних підставах. 

6. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК 
медичних показань для одержання автомобіля Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків компенсує вартість придбання 
автомобіля з ручним керуванням, запасних частин до нього, пального, 
а також ремонту і технічного обслуговування та навчання керуванню 
автомобілем у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків може відшкодовувати й інші витрати. 

7. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 
професійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім’ї 
повинен бути не меншим за п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, 
крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну 
особу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, 
яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після 
смерті потерпілого. 

8. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або про-
фесійного захворювання витрати на його поховання несе Фонд 
соціального страхування від нещасних випадків згідно з порядком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України. 

9. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які 
мають на це право, визначаються із середньомісячного заробітку 
потерпілого за вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого 
та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не ма-
ли права на ці виплати. 

У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати 
і не працював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним 
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у статті 33 цього Закону, визначається виходячи із суми щомісяч-
них страхових виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день 
його смерті, з відповідним коригуванням щомісячних страхових 
виплат згідно із статтею 29 цього Закону. Причинний зв’язок смер-
ті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я має підтверджуватися висновками відповідних медичних 
закладів. 

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визна-
чається шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає 
на зазначених осіб, на кількість цих осіб. 

Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебу-
вали на утриманні померлого, але мають на це право, визначається 
в такому порядку: 

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, стра-
хові виплати визначаються в сумі, призначеній судом; 

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, 
сума страхової виплати встановлюється Фондом соціального стра-
хування від нещасних випадків. 

У разі коли право на страхові виплати мають одночасно не-
працездатні особи, які перебували на утриманні померлого, і не-
працездатні особи, які не перебували на його утриманні, спочатку 
визначається сума страхових виплат особам, які не перебували 
на утриманні померлого. 

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат ви-
ключається із заробітку годувальника, а потім визначається сума 
страхових виплат особам, які перебували на утриманні померло-
го, у порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього 
пункту. 

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадять-
ся в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі 
втрати годувальника та інших доходів. 

10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових 
виплат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або від-
повідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення 
середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням, що затверджується Кабіне-
том Міністрів України. 
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11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються 
основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які 
включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню по-
датком з доходів фізичних осіб. 

12. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, перед-
баченому частиною десятою цієї статті, береться для визначення 
розміру одноразової допомоги потерпілому або членам його сім’ї 
та особам, які перебували на його утриманні, у разі смерті потер-
пілого. 

13. У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний 
заробіток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні 
періоди, що передували першому або повторному ушкодженню 
здоров’я. Сума страхової виплати в цьому разі визначається згід-
но із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, 
що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження 
здоров’я. 

Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини 
іншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних 
підставах. 

14. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи 
про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, 
сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення 
тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприєм-
стві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною та-
рифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати. 
Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою 
роботодавця або відповідного архіву. 

15. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання 
(практики) сума страхової виплати визначається за діючою на під-
приємстві ставкою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій 
навчався потерпілий, але не нижче найменшого розряду тарифної 
сітки відповідної професії. 

Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заро-
біток, сума страхової виплати визначається, за його згодою, із се-
редньомісячного заробітку за цей період. За бажанням потерпілого 
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сума страхової виплати може бути визначена із середньомісячного 
заробітку до початку виробничого навчання (практики). 

16. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або професійного захворювання провадиться потерпі-
лому відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення, крім ви-
падків, передбачених пунктом 2 статті 8 та статтею 9 цього Закону. 

17. Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 9 цього Закону 
народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або 
професійного захворювання матері під час її вагітності, або особам, 
зазначеним у пункті 2 статті 8 цього Закону, які стали інвалідами 
під час відповідних занять або робіт, Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків провадить щомісячні страхові виплати як ін-
валідам дитинства, а після досягнення ними 18 років — у розмірі 
середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста) 
проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку 
в країні на день виплати. 

18. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно 
до законодавства. 

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або 
пільгове отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення 
чи догляду згідно з цим Законом та іншими законами, нормативно-
правовими актами, йому надається право вибору відповідного виду 
допомоги, забезпечення чи догляду за однією з підстав. 

РОЗДІЛ VI  
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО СТРАХОВІ ВИПЛАТИ 

Стаття 35. Документи для розгляду 
справ про страхові виплати 

Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків подаються: 

акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування 
професійного захворювання за встановленими формами та (або) 
висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності 
застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть; 

документи про необхідність подання додаткових видів допо-
моги. 
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Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
приймає рішення про виплати у разі втрати годувальника 
за умови подання таких документів, які видаються відповід-
ними організаціями в триденний строк з моменту звернення 
заявника: 

1) копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану 
про смерть потерпілого; 

2) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсут-
ності — довідки виконавчого органу ради чи інших документів про 
склад сім’ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на його 
утриманні, або копії відповідного рішення суду; 

3) довідки житлово-експлуатаційної організації, а за її відсут-
ності — виконавчого органу ради про батьків або іншого члена 
сім’ї померлого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер 
чи онуків померлого, які не досягли 8-річного віку; 

4) довідки навчального закладу про те, що член сім’ї потерпілого 
віком від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, 
навчається за денною формою навчання; 

5) довідки навчального закладу інтернатного типу про те, що член 
сім’ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, пере-
буває на утриманні цього закладу. 

Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності 
відповідних документів і неможливості їх відновлення встановлю-
ється в судовому порядку. 

Якщо застрахований або члени його сім’ї за станом здоров’я 
чи з інших причин не спроможні самі одержати зазначені вище до-
кументи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків. 

Стаття 36. Розгляд справ про страхові виплати 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає 

справу про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або за-
інтересованої особи за наявності усіх необхідних документів і при-
ймає відповідні рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня 
надходження зазначених документів. 

Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про 
осіб, які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кож-
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ного члена сім’ї та їх строки або обгрунтування відмови у виплатах; 
до постанови додаються копії необхідних документів. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може за-
тримати страхові виплати до з’ясування підстав для виплат, якщо 
документи про нещасний випадок оформлені з порушенням уста-
новлених вимог. 

Стаття 37. Відмова у страхових виплатах 
і наданні соціальних послуг 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може 
відмовити у страхових виплатах і наданні соціальних послуг за-
страхованому, якщо мали місце: 

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для 
настання страхового випадку; 

2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків свідомо неправдивих відомо-
стей про страховий випадок; 

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до на-
стання страхового випадку. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може 
відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, 
якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний по-
в’язаним з виробництвом. 

Стаття 38. Припинення страхових виплат 
і надання соціальних послуг 

Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути при-
пинено: 

1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше 
не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’яз-
ковість якого надана Верховною Радою України; 

2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на дер-
жавному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує 
вартість такого утримання, надається особам, які перебувають 
на утриманні потерпілого; 

3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі докумен-
тів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові випла-
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ти, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку; 
4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру 

заподіяння собі травми; 
5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реа-

білітації або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи пере-
глядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки 
та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню; 

6) в інших випадках, передбачених законодавством. 
Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім’ї, які про-

живають на території України, виплати у випадках, передбачених 
пунктами 1 і 5 цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються 
на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат. 

Стаття 39. Оподаткування страхових виплат 
Оподаткування сум страхових виплат потерпілим та особам, які 

мають на них право, здійснюється згідно із законодавством. 

РОЗДІЛ VII  
ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

Стаття 40. Строки проведення страхових виплат 
Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків дні на підставі по-
станови цього Фонду або рішення суду: 

потерпілому — з дня втрати працездатності внаслідок нещасного 
випадку або з дати встановлення професійного захворювання; 

особам, які мають право на виплати у зв’язку із смертю годуваль-
ника, — з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення 
права на виплати. 

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний 
строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працез-
датності, а в разі смерті потерпілого — у місячний строк з дня смерті 
застрахованого особам, які мають на це право. 

Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по за-
кінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внас-
лідок нещасного випадку або з дня смерті годувальника, страхові 
виплати провадяться з дня звернення. 
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Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або 
особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь 
минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх 
одержанням. 

Страхові виплати провадяться протягом строку, на який 
встановлено втрату працездатності у зв’язку із страховим ви-
падком, а фінансування додаткових витрат згідно із статтею 21 
цього Закону — протягом строку, на який визначено потребу 
в них. 

Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого 
МСЕК або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжуєть-
ся з дня їх припинення і до часу, встановленого при наступному 
огляді МСЕК або ЛКК, незалежно від часу звернення потерпілого 
або заінтересованих осіб до Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків. При цьому сума страхових виплат за минулий 
час виплачується за умови підтвердження МСЕК втрати працез-
датності та причинного зв’язку між настанням непрацездатності 
та ушкодженням здоров’я. 

Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання 
страхової виплати, з вини Фонду соціального страхування від не-
щасних випадків своєчасно не визначено або не виплачено суми 
страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом 
будь-якого строку та підлягає коригуванню у зв’язку із зростанням 
цін на споживчі товари та послуги в порядку, встановленому статтею 
34 Закону України «Про оплату праці». 

Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом 
місяця з дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, 
що виплачуються потерпілим, провадяться за рахунок Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків. 

За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися 
на їх особові рахунки в банку. 

Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або осо-
бою, яка має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом 
соціального страхування від нещасних випадків, якщо рішення про 
їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано 
свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка 
впливає на суму страхових виплат. 
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Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків не були своєчасно виплачені 
особам, які мають на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються 
членам їх сімей, а в разі їх відсутності — включаються до складу 
спадщини. 

Стаття 41. Страхові виплати у разі перебування 
особи, яка їх одержує, в особливих умовах 

Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян 
похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, 
щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок за-
значених установ з виплатою різниці між сумою страхової виплати 
та вартістю утримання в них, але не менш як 25 відсотків призна-
ченої суми страхової виплати (втраченого заробітку). 

Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку-інтер-
наті для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів 
війни та праці, є непрацездатні члени сім’ї, сума страхової виплати 
сплачується в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка 
перебуває на утриманні, — чверть, на двох — третина, на трьох 
і більше — половина суми страхової виплати. Частина суми стра-
хової виплати, що залишається після відрахування вартості утри-
мання в цих установах, але не менш як 25 відсотків, виплачується 
потерпілому. 

Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує в пе-
ріод її перебування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу, 
перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються їй після 
закінчення навчання у цьому закладі. 

У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення 
волі належні йому суми страхових виплат перераховуються на спе-
ціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення з місця по-
збавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, 
одержують виплати в установленому порядку. 

У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові 
виплати, на постійне місце проживання за межі України визначені 
на зазначені цілі суми переказуються Фондом соціального страху-
вання від нещасних випадків на їх адресу в порядку, передбаченому 
міждержавними угодами. 
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Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати 
Копії рішень Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків або суду про призначення страхових виплат, заяви по-
терпілих та інших заінтересованих осіб про призначення виплат 
з усіма необхідними документами зберігаються Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків. 

Через два роки після припинення страхових виплат зазначені 
справи передаються на постійне зберігання до архівних установ 
у порядку, визначеному законодавством. 

РОЗДІЛ VIII

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОГО 
ТА РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА 

Стаття 43. Права застрахованого 
Застрахований має право: 
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням 

від нещасних випадків; 
2) бути повноважним представником застрахованих працівни-

ків і вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків виконання своїх обов’язків щодо соціального захисту 
потерпілих; 

3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі 
з участю представника профспілкового органу або своєї довіреної 
особи; 

4) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків виплати та соціальні 
послуги, передбачені статтею 21 цього Закону; 

5) на послуги медичної реабілітації; 
6) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження 

робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна 
тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років; 

7) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабі-
літації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати 
на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, 
яка його супроводжує; 



254 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

8) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання ав-
томобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, 
що надаються відповідно до законодавства; 

9) отримувати безоплатно від Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків роз’яснення з питань соціального страхування 
від нещасного випадку. 

У разі смерті потерпілого члени його сім’ї мають право 
на одержання від Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків страхових виплат (одноразової допомоги, пенсії у зв’яз-
ку із втратою годувальника) та послуг, пов’язаних з похованням 
померлого. 

Стаття 44. Обов’язки застрахованого 
Застрахований зобов’язаний: 
1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших норматив-

но-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, 
а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, перед-
бачених колективним договором (угодою, трудовим договором, 
контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства; 

2) у разі настання нещасного випадку або професійного захво-
рювання: 

а) лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у ме-
дичних працівників, з якими Фонд соціального страхування від не-
щасних випадків уклав угоди на медичне обслуговування; 

б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визна-
чених лікарями, які його лікують; 

в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вка-
зівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової 
діяльності; 

г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обста-
вини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, 
складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непра-
цездатності, складу сім’ї, звільнення з роботи, працевлаштування, 
виїзд за межі держави тощо). 
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Стаття 45. Права та обов’язки  
роботодавця як страхувальника 

Роботодавець як страхувальник має право: 
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням 

від нещасних випадків; 
2) вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків виконання обов’язків Фонду щодо організації профілактики 
нещасних випадків і професійних захворювань та соціального за-
хисту потерпілих; 

3) оскаржувати рішення працівників Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків у спеціальних комісіях з питань 
вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих 
органах; 

4) брати участь у визначенні йому знижок чи надбавок до стра-
хового тарифу; 

5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та за-
конні інтереси застрахованих, у тому числі в суді. 

Роботодавець як страхувальник зобов’язаний: 
1) пункт 1 частини другої статті 45 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

2) своєчасно та повністю нараховувати і сплачувати в установ-
леному порядку страхові внески до Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків; 

3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків: 

а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання 
на підприємстві; 

б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для 
переведення його до відповідного класу професійного ризику; 

в) підпункт «в» пункту 3 частини другої статті 45 виключено 
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

4) подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування від нещасних випадків відомості про чи-
сельність працівників, суму заробітної плати, річний фактичний 
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних 
випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий 
календарний рік; 
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5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи 
на підприємстві представників Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків; 

6) повідомляти працівникам підприємства адресу та номери 
телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків, а також лікувально-профілак-
тичних закладів та лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуго-
вують підприємство; 

7) подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків у строки, в порядку 
та за формою, що встановлені цим Фондом. 

Порядок і строки подання відомостей, передбачених пунктами 
3 і 4 частини другої цієї статті, визначаються Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків. 

Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує 
найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового 
договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна 
подати заяву про взяття на облік у Фонді соціального страхування 
від нещасних випадків. 

РОЗДІЛ IX  
ФІНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить 

збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну 
від будь-якої іншої, систему фінансування. 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків здійснюється за рахунок: 

внесків роботодавців: для підприємств — з віднесенням на валові 
витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій — 
з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; 

капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації стра-
хувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на де-
позитних рахунках; 
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коштів, одержаних від стягнення відповідно до цього Закону штра-
фів і пені з страхувальників, штрафів з працівників, винних у порушен-
ні вимог нормативних актів з охорони праці, а також адміністративних 
стягнень у вигляді штрафів з посадових осіб підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, перед-
бачених Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких 
не суперечить законодавству. 

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещас-
ного випадку. 

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку 
не включаються до складу Державного бюджету України та ви-
користовуються виключно за їх прямим призначенням. До коштів 
на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується 
казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для 
обслуговування Державного бюджету України. 

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків визнача-
ються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду 
та Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі ре-
зерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду. 

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі 
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабі-
нетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збере-
ження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою 
дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду. 

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі 
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується 
в порядку, визначеному правлінням Фонду. 

Стаття 461. Здійснення закупівлі товарів, робіт 
і послуг за кошти соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності 

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страху-
вання від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
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хворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється 
відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України «Про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». 

Стаття 47. Страхові тарифи, розміри та порядок 
здійснення страхових внесків до Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків 
Страхові тарифи, диференційовані по галузях економіки (видах 

економічної діяльності) залежно від класу професійного ризику 
виробництва, встановлюються законом. 

Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати: 

фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань, 
передбачених статтею 1 цього Закону; 

створення відповідно до пункту 9 частини сьомої статті 17 цього 
Закону резерву коштів Фонду для забезпечення його стабільного 
функціонування; 

покриття витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням соціального 
страхування від нещасного випадку. 

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: 
для роботодавців — у відсотках до сум фактичних витрат 

на оплату праці найманих працівників, що включають витрати 
на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші за-
охочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній 
формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату 
праці», які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних 
осіб; 

для добровільно застрахованих осіб — у відсотках до мінімальної 
заробітної плати. 

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробіт-
ної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України 
та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат. 

Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частині тре-
тій цієї статті, які не зменшені на суму податків, інших обов’язкових 
платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються 
із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно 
до законодавства. 
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Страхові внески є цільовим загальнообов’язковим платежем, 
який справляється на всій території України в порядку, встанов-
леному цим Законом. Страхові внески не включаються до складу 
податків, інших обов’язкових платежів, що становлять систему 
оподаткування. На страхові внески не поширюється податкове за-
конодавство. 

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризи-
ку виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього 
(за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належ-
ний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, 
професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці). 

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 
відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі 
економіки (виду робіт). 

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства 
провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випад-
ків відповідно до Порядку визначення страхових тарифів для під-
приємств, установ та організацій на загальнообов’язкове соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків у порядку і строки, які визна-
чаються страховиком. 

Залишки сум від можливого перевищення доходів над витрата-
ми Фонду за підсумками фінансового року використовуються для 
коригування (зменшення) суми внесків страхувальників. 

Якщо на страхувальника протягом календарного року накла-
дався штраф за порушення законодавства про охорону праці, він 
втрачає право на знижку страхового тарифу. 

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються 
страхувальником із суми прибутку, а при відсутності прибутку від-
носяться на валові витрати виробництва; для бюджетних установ 
та організацій — із коштів на утримання страхувальника. 

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону 
праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків 
і професійних захворювань, підприємство у будь-який час за рішен-
ням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соці-
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ального страхування від нещасних випадків на основі відповідного 
подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, 
може бути віднесено до іншого, більш високого класу професійного 
ризику виробництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з по-
чатку фінансового року. 

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
мають право проводити в порядку, визначеному законодавством 
України, планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності 
щодо сплати та цільового використання ними збору на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків. 

Щорічні та позапланові аудиторські перевірки щодо сплати та ці-
льового використання збору загальнообов’язкового державного 
соціального страхування від нещасних випадків, що проводяться 
за рішенням наглядової ради, здійснюють незалежні аудиторські 
організації. До перевірки можуть бути залучені державні податкові 
адміністрації. 

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з коштами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, зобо-
в’язані представляти контролюючим органам необхідні документи 
та відомості, що належать до сфери їх діяльності. 

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
мають право: 

1) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом; 
2) порушувати в установленому законом порядку питання про 

притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законо-
давства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасних випадків; 

3) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення, 
сплати страхових внесків та нецільового використання коштів на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків звертатися в установленому законом порядку до органів 
прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової мі-
ліції; 

4) здійснювати інші функції, передбачені законодавством. 
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Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків з додер-
жанням вимог законодавства за погодженням з спеціально уповно-
важеним центральним органом виконавчої влади та Національним 
банком України розробляє інструкцію про порядок перерахування, 
обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ве-
дення бухгалтерського обліку і звітності та іншої документації, 
що стосується його діяльності. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків у вста-
новленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан 
охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потер-
пілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 
березня подає його Кабінету Міністрів України, а також відповідним 
спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади 
та публікує у пресі. 

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів 
після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов’язковій 
публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного 
представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання 
бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Стаття 49. Взаємовідносини органів соціального 
страхування від нещасних випадків та платників 

страхових зборів з банківськими установами 
Установи банків відкривають поточні рахунки платникам страхо-

вих зборів за умови пред’явлення документа, що підтверджує взяття 
на облік платника соціальних страхових внесків, а вкладні (депо-
зитні) рахунки, при пред’явленні ними документа про повідомлення 
органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо 
намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки. 

Установи банків приймають від страхувальників платіжні дору-
чення та інші платіжні документи на видачу (перерахування) коштів 
для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього 
Закону нараховуються страхові внески, та здійснюють видачу (пере-
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рахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання 
страхувальником платіжних документів про перерахування коштів 
для сплати відповідних сум страхових внесків або документів, 
що підтверджують фактичну сплату цих сум. У разі невиконання 
установами банків цієї вимоги вони за рахунок власних коштів 
у порядку, встановленому Національним банком України, спла-
чують відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків суму, що дорівнює 
сумі несплачених страхових внесків, з правом зворотної вимоги 
до страхувальників щодо відшкодування цієї суми. 

У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вини уста-
нов банків страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових 
санкцій ними сплачується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених 
сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування 
(зарахування). Нарахування пені починається з першого кален-
дарного дня, що настає за днем закінчення строку перерахування 
(зарахування) відповідних сум, до дня їх фактичного перерахування 
(зарахування) банками. 

РОЗДІЛ X 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, 

СТРАХУВАЛЬНИКІВ, ЗАСТРАХОВАНИХ, А ТАКОЖ ОСІБ, 
ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЗА НЕВИКОНАННЯ 

СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

Стаття 50. Відповідальність Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків за невиконання 

або неналежне виконання умов страхування 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе 

відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну за-
страхованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або 
неналежного виконання умов страхування, встановлених законо-
давством. 

Працівники Фонду соціального страхування від нещасних випад-
ків за порушення законодавчих або інших нормативно-правових ак-
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тів про страхування від нещасного випадку несуть відповідальність 
згідно із законодавством України. 

Стаття 51. Відповідальність осіб, які 
надають соціальні послуги 

Заклади охорони здоров’я, заклади професійної реабілітації 
та громадяни, які надають соціальні послуги застрахованим осо-
бам, несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, запод-
іяну застрахованим особам або Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків внаслідок фальсифікації даних про обсяги 
та якість наданих послуг. 

Достовірність зазначених у документах даних, передбачених 
частиною першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Стаття 52. Відповідальність страхувальника 
за невиконання своїх обов’язків 

Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну за-
страхованому або Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків внаслідок невиконання своїх обов’язків із страхування від 
нещасного випадку, відповідно до закону. 

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків із страхувальника стягується 
пеня згідно із законом. 

За несвоєчасне та неповне нарахування і сплату страхових 
внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати (доходу), 
на яку нараховуються страхові внески, неподання, несвоєчасне 
подання, подання не за встановленою формою звітності щодо 
страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків про чисельність працівників, 
річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму 
заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві 
та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про змі-
ни технології робіт або виду діяльності підприємства, ухилення від 
подання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви 
про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних 
випадків, за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим осо-
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бам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
у здійсненні перевірок, страхувальник притягується до відповідаль-
ності згідно із законом. 

Страхувальнику забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть 
призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спіль-
ного рішення, яке може завдати шкоди цій особі. 

Стаття 53. Відповідальність застрахованої 
особи за невиконання умов страхування 

Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх 
обов’язків щодо страхування від нещасного випадку згідно із за-
конодавством. 

Стаття 54. Інформація про страхування 
від нещасного випадку 

Збирання, зберігання, використання та поширення інформації 
у сфері страхування від нещасного випадку здійснюється з додер-
жанням вимог, передбачених законодавством про інформацію. 

Перелік відомостей про застрахованих і страхувальників, необ-
хідних для здійснення страхування від нещасних випадків, визна-
чається правлінням Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’я-
заний роз’яснювати населенню через засоби масової інформації 
права та обов’язки суб’єктів страхування від нещасного випадку, 
передбачені законодавством. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків надає 
страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхуван-
ня від нещасного випадку на безоплатній основі. 

Стаття 55. Вирішення спорів 
Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди 

та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань 
вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована 
особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної 
комісії при виконавчій дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків. До складу цієї комісії на громадських і па-
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ритетних засадах входять представники держави, застрахованих 
осіб і страхувальників. 

Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих 
органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків із залученням представників місцевих органів 
виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників. 

Положення про діяльність і персональний склад цих комісій 
затверджується правлінням Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків. 

Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків може бути оскар-
жено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, 
а рішення останньої — до його правління. 

РОЗДІЛ XI  
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року, підпункти 
«а» — «в» пункту 5 та пункт 7 статті 21 набирають чинності з 1 січня 
2003 року. 

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосову-
ються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Установити, що: 
відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабі-

літація провадяться Фондом соціального страхування від нещасних 
випадків також зазначеним у статті 8 цього Закону особам, які 
потерпіли до набрання ним чинності та мали право на зазначені 
страхові виплати і соціальні послуги; 

уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх сімей, 
яким до набрання чинності цим Законом підприємства, установи 
та організації не відшкодували матеріальної <і моральної (немайно-

вої)> шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я, виплачується цими 
підприємствами, установами і організаціями, а в разі їх ліквідації 
без правонаступника — Фондом соціального страхування від не-
щасних випадків; 

відшкодування Фондом соціального страхування від не-
щасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахова-
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ним і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового 
випадку припиняється з 1 січня 2008 року.

абзац п’ятий пункту 3 розділу XI виключено 
(згідно із Законом України від 22.02.2001 р. № 2272-III)

абзац шостий пункту 3 розділу XI виключено
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

передача документів, що підтверджують право працівника 
на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання, а також 
розміри цієї виплати та послуг здійснюється підприємствами Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків по акту. Форма 
акта, перелік документів, а також строк передачі встановлюються 
Фондом; 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правона-
ступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони 
праці, передбачених статтею 21 Закону України «Про охорону праці», 
які ліквідуються. 

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI, в звязку 
з цим абзаци 4-7 вважати відповідно абзацами 5-8.

4. Кабінету Міністрів України: 
здійснити організаційно-фінансові заходи, які забезпечать функ-

ціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
згідно з цим Законом; 

передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік 
фінансування Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків у розмірі 15,3 млн. гривень на організаційні заходи 
щодо створення системи соціального страхування від нещасних 
випадків; 

забезпечити Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків необхідними службовими приміщеннями, оргтехнікою, 
телефонним зв’язком, автотранспортом, а також передачу йому 
в установленому порядку мережі навчальних, лікувально-профі-
лактичних та реабілітаційних закладів; 

підготувати та подати до 1 серпня 2000 року до Верховної Ради 
України проект Закону України про страхові тарифи; 

разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та праці підготувати та подати на розгляд Верховної Ради 
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України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відпо-
відність із цим Законом; 

привести свої рішення у відповідність із цим Законом; 
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Зако-

ном; 
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади України їх нормативних 
актів, що суперечать цьому Закону; 

подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо надання права страховим компаніям брати участь 
у реалізації Закону України «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та про-
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 
з повним забезпеченням передбачених цим Законом страхових 
виплат та соціальних послуг. При цьому передбачити внесення 
роботодавцями, працівники яких будуть застраховані в цих стра-
хових компаніях, частки загального страхового внеску до Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків для покриття 
страхових виплат застрахованим, які потерпіли на підприємствах 
підвищеного рівня професійного ризику виробництва, а також 
потерпілим, які працювали на підприємствах, що ліквідовані без 
правонаступника.

Президент України Л. КУЧМА 
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про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття

Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-III 

(Зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31 грудня 2008 року)

За станом на 01.01.2008 р. 

Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України 
та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, визначає правові, фінансові та організаційні 
засади загальнообов’язкового державного соціального страхування 
на випадок безробіття. 

РОЗДІЛ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
1) загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-

падок безробіття (далі — страхування на випадок безробіття) — си-
стема прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне за-
безпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих 
осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття; 

2) суб’єкти страхування на випадок безробіття — застраховані 
особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також члени їх сі-
мей та інші особи, страхувальники та страховик; 

3) застраховані особи — наймані працівники, а у випадках, 
передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни Укра-
їни, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають 
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 
України), на користь яких здійснюється страхування на випадок 
безробіття. 
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Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об’-
єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи 
(представники); 

4) страхувальники — роботодавці та застраховані особи, які 
відповідно до цього Закону сплачують страхові внески; 

5) страховик — Фонд загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування України на випадок безробіття; 

6) об’єкт страхування на випадок безробіття — страховий випа-
док, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім’ї, іншої 
особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення 
на випадок безробіття та надання соціальних послуг, передбачених 
статтею 7 цього Закону; 

7) часткове безробіття — вимушене тимчасове скорочення 
нормальної або встановленої законодавством України тривалості 
робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його 
розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення 
трудових відносин з причин економічного, технологічного, структур-
ного характеру; 

8) страховий випадок — це подія, через яку: 
застраховані особи втратили заробітну плату або інші перед-

бачені законодавством України доходи внаслідок втрати роботи 
з незалежних від них обставин та зареєстровані в установленому 
порядку як безробітні, готові та здатні приступити до підходящої 
роботи і дійсно шукають роботу; 

застраховані особи опинилися в стані часткового безробіття; 
9) втрата роботи з незалежних від застрахованих осіб обста-

вин — припинення трудового договору відповідно до статті 36 
(пункти 1, 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, 
а також невиконання власником або уповноваженим ним органом 
законодавства про працю, умов колективного договору чи трудового 
договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про 
працю України; 

10) роботодавець: 
власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган та фізичні особи, які використовують найману працю; 
власник розташованого в Україні іноземного підприємства, 

установи, організації (в тому числі міжнародної), філії або пред-
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ставництва, який використовує працю найманих працівників, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Представниками роботодавців є об’єднання та спілки роботодав-
ців чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники); 

11) найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудо-
вим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та органі-
зації або у фізичної особи; 

12) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа 
підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено 
страхові внески (нею, роботодавцем). 

Стаття 2. Принципи страхування на випадок безробіття 
Страхування на випадок безробіття здійснюється за принци-

пами: 
надання державних гарантій реалізації застрахованими особами 

своїх прав; 
обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих 

на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, перед-
бачених законодавством про працю, а також добровільності такого 
страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно (чле-
ни творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), 
а також громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності; 

цільового використання коштів страхування на випадок без-
робіття; 

солідарності та субсидування; 
обов’язковості фінансування Фондом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безро-
біття витрат, пов’язаних з наданням матеріального забезпечення 
у випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах, передбачених 
цим Законом; 

паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття 
держави, представників застрахованих осіб та роботодавців; 

диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залежно 
від страхового стажу та тривалості безробіття; 

надання на рівні не нижче за прожитковий мінімум, встановле-
ний законом, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги 
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у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації; 

законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхуван-
ня на випадок безробіття. 

Стаття 3. Законодавство про страхування 
на випадок безробіття 

1. Законодавство про страхування на випадок безробіття скла-
дається з Основ законодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, цього Закону, Закону України 
«Про зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, 
що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіт-
тя, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, 
ніж ті, що передбачені законодавством України про страхування 
на випадок безробіття, то застосовуються норми міжнародного 
договору. 

3. Нормативно-правові акти щодо загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на випадок безробіття розробля-
ються, реєструються і застосовуються відповідно до законодавства 
України. 

4. З питань, що регулюються цим Законом, органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи цих 
органів діють виключно на підставах, у межах та у спосіб, передба-
чені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. 

Стаття 4. Особи, які підлягають страхуванню 
на випадок безробіття 

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які 
працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи 
тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також 
тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий 
тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством 
про працю. 
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2. Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання 
трудового договору, з цього дня починається сплата страхових 
внесків. Сплата страхових внесків припиняється з дня розірвання 
трудового договору. 

Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців 
здійснюється Фондом на підставі відомостей з реєстраційної картки, 
наданих державним реєстратором відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців», не пізніше наступного робочого дня з дня отримання за-
значених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду, 
а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують 
найману працю, — у тижневий строк після укладення трудового до-
говору (контракту) з першим із найманих працівників. 

Роботодавці набувають статусу платника страхових внесків 
до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання України на випадок безробіття: 

юридичні особи — з дня взяття їх на облік; 
фізичні особи — підприємці, які використовують найману пра-

цю, — з дня укладення трудового договору (контракту) з найманим 
працівником; 

фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використо-
вують найману працю, — в день укладення трудового договору 
(контракту) з першим із найманих працівників. 

Повідомлення про взяття на облік роботодавця як платника 
страхових внесків надсилається роботодавцю наступного робочого 
дня з дня взяття на облік. 

Зняття з обліку роботодавця як платника страхових внесків 
здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування України на випадок безробіття на підставі відо-
мостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, 
а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують 
найману працю, — після розірвання останнього трудового договору 
з найманим працівником, після проведення передбачених зако-
нодавством перевірок роботодавця, звірення розрахунків з ним 
та проведення остаточного розрахунку. 

3. Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, 
видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
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страхування, яке є єдиним для всіх видів соціального страхуван-
ня. 

Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міні-
стрів України. 

Стаття 5. Особи, які не підлягають 
страхуванню на випадок безробіття 

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають: 
працюючі особи, які отримують або мають право на призначення 

пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу 
років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного 
віку; 

іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють 
за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. 

Стаття 6. Право на матеріальне забезпечення 
на випадок безробіття та соціальні послуги 

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття 
(далі — забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані 
особи. 

2. Право на забезпечення та соціальні послуги за цим Законом 
мають також незастраховані особи — військовослужбовці Збройних 
Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх 
військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, 
Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ 
України, звільнені з військової служби у зв’язку із скороченням 
штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію 
(далі — військовослужбовці), та особи, які вперше шукають роботу, 
інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому по-
рядку як безробітних. 

3. Громадяни України, які працюють за межами України та не 
застраховані в системі соціального страхування на випадок безро-
біття країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення 
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за цим Законом за умови сплати страховику страхових внесків, 
якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода 
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

4. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени 
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), 
фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, особи, які 
виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами 
мають право на забезпечення за цим Законом за умови сплати 
страховику страхових внесків. 

Стаття 7. Види забезпечення та соціальні послуги 
1. Видами забезпечення за цим Законом є: 
допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для 

організації безробітним підприємницької діяльності; 
допомога по частковому безробіттю; 
матеріальна допомога у період професійної підготовки, пере-

підготовки або підвищення кваліфікації безробітного; 
абзац п’ятий частини першої статті 7 виключено

(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV) 

допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка 
перебувала на його утриманні. 

2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом 
України «Про зайнятість населення» є: 

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення ква-
ліфікації у навчальних закладах державної служби зайнятості 
або на договірній основі в інших навчальних закладах, на під-
приємствах, в установах і організаціях; 

профорієнтація; 
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, 

у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації для працев-
лаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче 
місце, та фінансування оплачуваних громадських робіт для 
безробітних у порядку (розмірах), встановленому спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
праці та соціальної політики за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади у сфері фінансів та правлінням 
Фонду; 
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інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працев-
лаштуванням. 

У разі необхідності для проходження професійної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації особа: 

направляється до закладів охорони здоров’я для проход-
ження попереднього медичного та наркологічного огляду від-
повідно до чинного законодавства; 

забезпечується місцем проживання на період проходжен-
ня професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації та їй компенсуються витрати на проїзд до місця 
проходження навчання та у зворотному напрямку, у порядку, 
встановленому спеціально уповноваженим центральним ор-
ганом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 
за погодженням з правлінням Фонду.

<Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом України «Про за-

йнятість населення» є: 

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та про-

форієнтація; 

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі 

шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць 

для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних 

громадських робіт для безробітних; 

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. >
— частина друга статті 7 в редакції Закону України від 28.12.2007 р. 
№ 107-VI 

РОЗДІЛ II  
УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 8. Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття 
1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання України на випадок безробіття (далі — Фонд) створюється 
для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження 
збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням 
коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійс-
нення інших функцій згідно із цим Законом і статутом Фонду. 
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2. Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, неко-
мерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забез-
печення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних 
послуг Фондом. 

3. Діяльність Фонду регулюється Основами законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
Законом України «Про зайнятість населення», цим Законом та ста-
тутом Фонду, який затверджується правлінням Фонду. 

4. Фонд не може провадити будь-яку діяльність, крім передбаче-
ної цим Законом та статутом Фонду. 

5. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету 
України. 

6. Усі застраховані особи є членами Фонду. 

Стаття 9. Статут Фонду 
У статуті Фонду повинно бути зазначено: 
найменування та місцезнаходження Фонду; 
напрями діяльності Фонду; 
права, обов’язки і відповідальність Фонду; 
органи управління Фондом, їх права, обов’язки і відповідаль-

ність; 
порядок прийняття рішень правлінням Фонду; перелік питань, 

рішення з яких приймаються правлінням Фонду двома третинами 
від загальної кількості голосів та обов’язковою більшістю голосів 
від кожної сторони; 

порядок обрання, повноваження і відповідальність голови прав-
ління Фонду та його заступників, підстави та порядок позбавлення 
їх повноважень; 

права, обов’язки та відповідальність членів правління Фонду, 
порядок їх призначення або обрання (делегування), підстави і по-
рядок позбавлення їх повноважень та відкликання, у тому числі 
за рішенням органу державного нагляду; 

функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; 
порядок здійснення правлінням Фонду контролю за діяльністю 

виконавчої дирекції Фонду; 
джерела формування і напрями використання коштів Фонду; 
порядок формування та використання резерву коштів Фонду; 
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порядок фінансування витрат, пов’язаних з виконанням функцій 
виконавчої дирекції Фонду, управлінням Фондом, розвитком його 
матеріальної та інформаційної бази; 

порядок внесення змін до статуту Фонду; 
інші положення, які стосуються діяльності Фонду. 

Стаття 10. Управління Фондом 
1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі держа-

вою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 
2. Управління Фондом здійснюють правління Фонду та виконавча 

дирекція Фонду. До складу правління Фонду входять по 15 пред-
ставників від держави, застрахованих осіб та роботодавців, які 
виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

Представниками держави є представники від центральних 
органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів 
України. Представники застрахованих осіб та роботодавців делегу-
ються профспілками, їх об’єднаннями та об’єднаннями роботодавців. 
Порядок делегування цих представників визначається сторонами 
самостійно. 

3. Не може представляти сторону особа, яка не є громадянином 
України або має судимість за вчинення умисного злочину, якщо 
ця судимість не погашена і не знята в установленому законом 
порядку, а також особа, яка звільнена з останнього місця роботи 
з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, 
статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України. 

4. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість 
років і закінчується в день першого засідання нового складу прав-
ління Фонду. 

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів 
правління Фонду строком на два роки почергово від представників 
кожної сторони. Голова правління Фонду має двох заступників, які 
разом з головою представляють сторони. 

5. Правління Фонду проводить свої засідання відповідно до за-
твердженого плану, але не рідше ніж один раз на квартал. 

Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому 
присутні від кожної сторони не менше ніж дві третини її представ-
ників. 
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Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала більшість від загальної чисельності членів правління. 

Стаття 11. Повноваження правління Фонду 
1. Правління Фонду: 
спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду 

та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання 
Фонду; 

затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність 
Фонду, у тому числі виконавчої дирекції Фонду; 

обирає голову правління Фонду та його заступників; 
розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції 

Фонду та його заступників та дає згоду на їх призначення в уста-
новленому порядку; 

дає згоду на звільнення в установленому порядку керівника вико-
навчої дирекції Фонду та його заступників, а в разі порушення ними 
законодавства чи статуту — вносить обов’язкове для врахування 
обгрунтоване подання про звільнення; 

затверджує бюджет Фонду на поточний рік після встановлення 
Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про 
його виконання; 

затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність пра-
цівників, видатки на адміністративно-господарські витрати Фонду 
(за погодженням із спеціально уповноваженими центральними 
органами виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної 
політики);

затверджує порядок використання коштів з окремих видатків 
бюджету Фонду; 

вирішує поточні питання щодо формування та використання 
резерву коштів Фонду; 

вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про розмір стра-
хових внесків для подання в установленому порядку Верховній Раді 
України на затвердження; 

вирішує інші питання діяльності Фонду відповідно до його ста-
туту. 

2. Документи нормативного характеру, які стосуються прав і обо-
в’язків страхувальників та застрахованих осіб, підлягають державній 
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реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-
правових актів органів виконавчої влади. 

Стаття 12. Виконавча дирекція Фонду 
1. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фон-

ду, який забезпечує виконання рішень правління. Функції виконавчої 
дирекції Фонду покладаються на органи державної служби зайнятості. 
Директор Державного центру зайнятості центрального органу вико-
навчої влади у сфері праці та соціальної політики та його заступники 
є відповідно керівником та заступниками виконавчої дирекції Фонду. 

Керівник виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління 
Фонду з правом дорадчого голосу. 

Виконавча дирекція Фонду організовує виконання рішень прав-
ління Фонду та забезпечує дотримання законодавства України про 
страхування на випадок безробіття, діє від імені Фонду та підзвітна 
йому в межах та порядку, передбачених статутом Фонду. 

2. Функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду поклада-
ються на центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, 
Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські 
та районні у містах центри зайнятості. 

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи: 
1) здійснюють облік та ведуть реєстр платників страхових вне-

сків; 
2) провадять збір страхових внесків; 
3) здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресур-

сами Фонду в межах затвердженого бюджету; 
4) виплачують забезпечення та надають соціальні послуги, 

передбачені цим Законом; 
5) контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати 

страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок 
безробіття, проводять розслідування страхових випадків та обґ-
рунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, 
встановленому спеціально уповноваженими центральними 
органами виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, 
державної податкової політики, Пенсійним фондом за погод-
женням з правлінням фонду;

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI



280 январь 2008

Энциклопедия бухгалтера и экономиста

6) представляють інтереси Фонду в судових та інших органах; 
7) представляють Фонд у взаємовідносинах з органами держав-

ної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соці-
ального захисту, а також органами соціального страхування на ви-
падок безробіття зарубіжних країн, міжнародними організаціями, 
діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав людини; 

8) готує та подає на розгляд правління Фонду: 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов’язкове 

соціальне страхування на випадок безробіття; 
пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; 
проект бюджету та звіт про виконання бюджету Фонду; 
пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду; 
звіт про діяльність. 

РОЗДІЛ III  
НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 13. Наглядова рада 
1. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада. 
Наглядова рада контролює виконання Фондом статутних завдань 

та цільове використання ним коштів. 
2. Наглядова рада складається з 15 осіб; до неї входять у рівній 

кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодав-
ців. 

Представниками держави є представники від центральних 
органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

Представники застрахованих осіб та роботодавців делегують-
ся профспілками, їх об’єднаннями та об’єднаннями роботодавців. 
Порядок делегування цих представників визначається сторонами 
самостійно. 

До складу наглядової ради не може бути призначено або деле-
говано особу за наявності підстав, передбачених частиною третьою 
статті 10 цього Закону. 

Наглядова рада діє на громадських засадах, до її складу не мо-
жуть входити члени правління Фонду та працівники виконавчої ди-
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рекції Фонду. Строк повноважень членів наглядової ради становить 
шість років. 

Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два 
роки із складу членів наглядової ради почергово від представників 
кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано 
голову правління Фонду. 

3. Наглядова рада: 
обирає голову наглядової ради та затверджує двох його заступ-

ників, які разом з головою представляють сторони; 
затверджує регламент роботи наглядової ради; 
заслуховує звіти правління Фонду та виконавчої дирекції Фонду 

з питань виконання статутних завдань Фонду та цільового викори-
стання коштів Фонду; 

у разі потреби вимагає від правління Фонду проведення ауди-
торської перевірки діяльності Фонду; 

ставить питання про відповідальність посадових осіб виконавчої 
дирекції Фонду та її робочих органів за виявлені порушення; 

одержує необхідну інформацію про роботу органів управління 
Фонду. 

4. Наглядова рада проводить свої засідання відповідно до пла-
ну, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання 
скликаються головою наглядової ради, а також на вимогу однієї 
третини її членів. 

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому при-
сутні не менше ніж дві третини її складу та не менше половини від 
кожної сторони. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх 
членів. У разі рівності голосів голос голови наглядової ради є ви-
рішальним. 

5. У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть 
участь голова правління Фонду, керівник виконавчої дирекції Фонду 
або їх заступники. 

6. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданні прав-
ління Фонду з правом дорадчого голосу. 

7. Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення 
її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду. 

8. Положення про наглядову раду затверджує спеціально уповно-
важений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та со-
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ціальної політики за погодженням з Українським координаційним 
комітетом сприяння зайнятості населення. 

Стаття 14. Державний нагляд у сфері 
страхування на випадок безробіття 

1. Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття 
здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади у сфері праці та соціальної політики. 

2. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням зако-
нів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини 
у сфері страхування на випадок безробіття. 

3. Страхувальники та страховик зобов’язані надавати посадо-
вим особам органу державного нагляду документи, необхідні для 
здійснення ними контролю. 

Стаття 15. Засоби нагляду 
1. Якщо в результаті дій з боку страхувальника або страховика 

сталося порушення законодавства, орган державного нагляду 
у сфері страхування на випадок безробіття вказує на допущені по-
рушення, встановлює строк для їх усунення. У разі якщо протягом 
цього строку страхувальник або страховик не усуне порушення, не-
законне рішення скасовується спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 
з наступним відшкодуванням збитків за рахунок страхувальника 
або страховика, які допустили порушення. У двотижневий строк 
страхувальник або страховик можуть оскаржити рішення органу 
державного нагляду до суду. 

2. Орган державного нагляду може вимагати скликання позачер-
гового засідання правління Фонду. Якщо ця вимога не виконується, 
орган державного нагляду може сам скликати та провести засідання 
правління Фонду. 

3. Орган державного нагляду має право розпуску наглядової 
ради у разі допущення порушень, передбачених положенням про 
наглядову раду. Формування її нового складу здійснюється у по-
рядку, передбаченому цим Законом. 

4. З ініціативи органу державного нагляду може призначатися 
проведення аудиторської перевірки діяльності Фонду. 
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РОЗДІЛ IV  
КОШТИ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 16. Джерела коштів Фонду та їх використання 
1. Джерелами формування коштів Фонду є: 
страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахованих 

осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим За-
коном та іншими законодавчими актами; 

асигнування державного бюджету; 
суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього За-

кону та Закону України «Про зайнятість населення», інших законів 
до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення 
встановленого порядку сплати страхових внесків та використання 
коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населен-
ня, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно 
до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення; 

прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому 
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку; 

благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; 
інші надходження відповідно до законодавства України. 
2. Кошти Фонду використовуються на: 
виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передба-

чених статтею 7 цього Закону; 
відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних 

із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій 
статті 20 цього Закону; 

фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності 
виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, 
розвиток його матеріальної та інформаційної бази; 

створення резерву коштів Фонду. 
3. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги 

по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків прово-
диться у першочерговому порядку. 

З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюєть-
ся резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну 
для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на 
п’ять календарних днів <на місяць>. 
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До коштів страхування на випадок безробіття застосовується 
казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому 
для обслуговування Державного бюджету України. 

Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальному рахунку 
в уповноваженому банку України. 

Резерв коштів Фонду використовується за цільовим призначен-
ням за рішенням правління Фонду. 

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у то-
му числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає 
правління Фонду. 

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі 
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабі-
нетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збере-
ження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою 
дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду. 

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому 
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використо-
вується в порядку, визначеному правлінням Фонду. 

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на ви-
падок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур, 
визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг 
за державні кошти». 

Стаття 17. Розмір та порядок сплати страхових внесків 
1. Розміри страхових внесків визначаються виходячи з того, 

що вони повинні забезпечувати: 
1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання со-

ціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону; 
2) створення резерву коштів Фонду; 
3) покриття витрат Фонду у зв’язку із: 
відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних 

із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій 
статті 20 цього Закону; 

фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності 
виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом, 
розвиток його матеріальної та інформаційної бази. 
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2. Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міні-
стрів України встановлюється Верховною Радою України відповідно 
для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із затверджен-
ням Державного бюджету України на поточний рік. 

3. Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески 
один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах 
банків коштів на оплату праці. 

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають пере-
рахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним курсом 
Національного банку України на день сплати страхових внесків. 

У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати 
та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на 
заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду про-
вадиться у пропорційних сумах. 

У разі незабезпечення банківськими установами перерахування 
страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату 
заробітної плати ці банківські установи сплачують за рахунок влас-
них коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків. 

Якщо роботодавці несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачу-
ють страхові внески, до них застосовуються санкції, передбачені 
статтею 38 цього Закону. 

У разі ліквідації або реорганізації роботодавець зобов’язаний 
провести повний розрахунок щодо сплати страхових внесків до Фон-
ду на день ліквідації або реорганізації та звернутися за місцем 
здійснення його обліку як платника страхових внесків для отримання 
довідки про відсутність заборгованості. 

4. Особи, зазначені у частинах третій та четвертій статті 6 цьо-
го Закону, сплачують страхові внески в строки, які визначаються 
страховиком. 

Стаття 18. Звільнення від сплати страхових внесків 
Від сплати страхових внесків звільняються: 
застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною 
до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком; 

застраховані особи в частині отриманої допомоги по частковому 
безробіттю. 
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Стаття 19. Порядок обчислення розміру страхових внесків 
1. Розміри страхових внесків установлюються на календарний 

рік: 
для роботодавця — у відсотках до сум фактичних витрат на опла-

ту праці найманих працівників, що включають витрати на виплату 
основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних 
і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що виз-
начаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до Закону України «Про оплату праці», які підлягають 
обкладенню податком з доходів фізичних осіб; 

для найманих працівників — у відсотках до сум оплати праці, 
які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші 
заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній 
формі), які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних 
осіб; 

для осіб, зазначених у частинах третій і четвертій статті 6 цього 
Закону, — у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку). 

2. Страхові внески нараховуються на зазначені у цій статті 
фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальної 
величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці 
найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справля-
ються внески до Фонду, що встановлюється щороку на рівні 
п’ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого 
законом для працездатних осіб.

<Страхові внески нараховуються на зазначені у цій статті фактичні виплати 

(доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат стра-

хувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої 

справляються внески до Фонду, визначеної Кабінетом Міністрів України. >
— частина друга статті 19 в редакції Закону України від 28.12.2007 р. 
№ 107-VI

3. Роботодавці — суб’єкти підприємницької діяльності відносять 
страхові внески на валові витрати, суми страхових внесків виклю-
чаються з доходів працівників, що підлягають обкладанню податком 
з доходів фізичних осіб. 

Роботодавці, діяльність яких фінансується за рахунок державно-
го та/або місцевих бюджетів, сплачують страхові внески з коштів, 
передбачених на ці цілі. 
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Стаття 20. Відносини з іншими цільовими 
страховими фондами 

1. Фонд у своїй діяльності співпрацює з іншими страховими фондами, 
що здійснюють загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
у виконанні функцій збору страхових внесків і контролю за їх сплатою, 
щодо формування та ведення інформаційної системи платників страхо-
вих внесків, у проведенні заходів, пов’язаних з виплатою забезпечення 
та наданням соціальних послуг, і має право в кожному конкретному 
випадку приймати спільні рішення щодо фінансування цих заходів. 

2. Виплата пенсій особам, які достроково вийшли на пенсію 
відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», у період 
до досягнення ними пенсійного віку здійснюється в установленому 
законодавством України порядку Пенсійним фондом України за ра-
хунок коштів, що відшкодовуються Фондом. 

РОЗДІЛ V  
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 21. Обчислення страхового стажу 
1. Страховий стаж обчислюється як сума періодів, протягом 

яких особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та спла-
чувала страхові внески особисто або через рахунки роботодавця 
та роботодавцем. 

2. Період, протягом якого застрахована особа була звільнена від-
повідно до цього Закону від сплати страхових внесків або отримува-
ла виплати за окремими видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсій 
по інвалідності, державної соціальної допомоги, яка призначається 
інвалідам замість пенсії), включається до страхового стажу. 

3. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий 
працівником за час роботи на умовах трудового договору (контра-
кту) до набрання чинності цим Законом. 

Стаття 22. Умови та тривалість виплати 
допомоги по безробіттю 

1. Застраховані особи, визнані у встановленому порядку безро-
бітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, 
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працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) 
не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають 
право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. 

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання 
перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протя-
гом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в уста-
новленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. 
Поважними причинами є: 

навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 
клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою 
навчання; 

строкова військова служба; 
здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за ін-

валідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також 
за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує 
постійного стороннього догляду; 

інші поважні причини, передбачені законодавством України. 
2. Особи, визнані в установленому порядку безробітними, які 

протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали 
менше 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають відновити 
трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та за-
страховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, 
передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 
і 45 Кодексу законів про працю України, мають право на допомогу 
по безробіттю без урахування страхового стажу. 

3. Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації 
застрахованої особи в установленому порядку в державній службі 
зайнятості. 

4. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 
перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. 

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права 
на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 
перевищувати 720 календарних днів. 

5. У разі чергового визнання в установленому порядку за-
страхованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких 
виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати вра-
ховується сумарно. 
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6. У разі зміни застрахованою особою місця постійного про-
живання виплата допомоги по безробіттю продовжується після 
реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим 
місцем проживання. 

7. Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для 
організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть 
бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підхо-
дящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 
18 років, за їх бажанням. 

Стаття 23. Розмір допомоги по безробіттю 
1. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього 

Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх 
середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу: 

до 2 років — 50 відсотків; 
від 2 до 6 років — 55 відсотків; 
від 6 до 10 років — 60 відсотків; 
понад 10 років — 70 відсотків. 
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості 

безробіття у відсотках до визначеного розміру: 
перші 90 календарних днів — 100 відсотків; 
протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків; 
у подальшому — 70 відсотків. 
2. Допомога по безробіттю особам, зазначеним у частині другій 

статті 22 цього Закону, визначається у розмірі прожиткового міні-
муму, встановленого законом; 

Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених 
у частині другій статті 22, не призначається.

3. Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього 
місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призна-
чається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата 
починається з 91-го календарного дня. 

4. У середньомісячну заробітну плату (доход) для обчислення 
допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нара-
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ховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути 
вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях націо-
нальної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою 
за прожитковий мінімум, встановлений законом. 

5. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації 
безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі 
допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, 
у розрахунку на рік. 

6. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одно-
разової її виплати для організації безробітним підприємницької 
діяльності, встановлюється спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 
за погодженням з правлінням Фонду. 

Стаття 24. Умови надання допомоги 
по частковому безробіттю 

1. Допомога по частковому безробіттю надається застрахова-
ним особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок 
вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої 
на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості 
робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати чи ско-
роченні її розмірів у зв’язку з тимчасовим припиненням виробництва 
без переривання трудових відносин з причин економічного, техно-
логічного та структурного характеру. 

2. Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є: 
простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом 

виробництва (далі — цеху, дільниці), що має невідворотний та тимча-
совий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує 
шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця; 

простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 відсотків 
чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких 
простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу. 

Про можливий простій роботодавець зобов’язаний повідомляти 
державну службу зайнятості. 

3. У разі якщо простій носить сезонний характер або виникає 
виключно з організаційно-виробничих причин, а також у разі 
можливості працевлаштування працівників на інших дільницях, 
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у цехах, на підприємствах, допомога по частковому безробіттю 
не надається. 

4. Перелік причин тимчасового припинення виробництва, за-
значених у частині першій цієї статті, встановлюється спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду. 

Стаття 25. Право на допомогу по частковому безробіттю 
1. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застрахо-

вані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому 
почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, спла-
чували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше 
відсотків робочого часу. 

2. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо 
працівник: 

відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підпри-
ємстві з повним робочим днем (тижнем); 

працює на даному підприємстві за сумісництвом; 
проходить альтернативну (невійськову) службу. 

Стаття 26. Розмір та тривалість виплати 
допомоги по частковому безробіттю 

1. Допомога по частковому безробіттю працівнику встановлюєть-
ся за кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної став-
ки (окладу) встановленого працівникові розряду і її розмір не може 
перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

2. Допомога по частковому безробіттю надається з першого дня 
простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 кален-
дарних днів протягом року. 

3. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю 
здійснюється підприємством за рахунок коштів Фонду. 

4. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням 
з Фонду коштів для виплати працівникам допомоги по частковому 
безробіттю раніше, ніж через рік після закінчення терміну виплати 
допомоги по частковому безробіттю. 

5. Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та на-
дання допомоги по частковому безробіттю встановлюється спеціаль-
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но уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду. 

Стаття 27. Матеріальна допомога у період професійної 
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 
1. Застрахованим особам у період професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням 
державної служби зайнятості виплачується матеріальна допомога 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації відповідно до умов надання допомоги по безробіттю 
та в розмірах, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону, і не під-
лягає зменшенню; 

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, пере-
підготовки або підвищення кваліфікації інвалідам із числа осіб, 
зазначених у частині другій статті 22, не призначається.

2. Виплата матеріальної допомоги здійснюється з першого дня 
навчання. Тривалість виплати матеріальної допомоги зараховується 
до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може 
її перевищувати. 

3. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної 
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробіт-
ного встановлюється спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики 
за погодженням з правлінням Фонду. 

Стаття 28. Виключена 
(згідно із Законом України від 25.03.2005 р. № 2505-IV) 

Стаття 29. Допомога на поховання 
1. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, 

яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійс-
нювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму. 

2. У разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала 
на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, 
виплачується допомога на поховання за цим Законом або допомо-
га на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими 
законодавчими актами. 
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Стаття 30. Дотація роботодавцю для працевлаштування 
безробiтних <на створення додаткових робочих місць> 

1. Фондом може надаватися дотація роботодавцям для пра-
цевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше 
робоче місце <на створення додаткових робочих місць для працевлаш-

тування безробітних> у розмірі витрат на заробітну плату прийнятих 
за направленням державної служби зайнятості осіб (але не вище 
за середній рівень у галузях національної економіки відповідної 
області) в розрахунку на рік. 

2. Можливості та обсяги надання дотацій визначаються правлін-
ням Фонду виходячи з фінансового стану Фонду. 

3) Порядок надання роботодавцю дотації для працевлашту-
вання безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце 
<на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних> 
встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погоджен-
ням з правлінням Фонду.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI 

Стаття 31. Припинення, відкладення виплат 
матеріального забезпечення на випадок 
безробіття та скорочення їх тривалості 

1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі: 
1) працевлаштування безробітного; 
2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; 
3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від 

виробництва; 
4) проходження професійної підготовки, перепідготовки або підви-

щення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості; 
5) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) 

службу; 
6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі 

безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове 
лікування; 

7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за ві-
ком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або 
досягнення особою встановленого законом пенсійного віку; 
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8) призначення виплати на підставі документів, що містять не-
правдиві відомості; 

9) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 

10) подання письмової заяви про відмову від послуг державної 
служби зайнятості; 

11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість; 
12) закінчення строку їх виплати; 
13) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин дер-

жавної служби зайнятості 30 і більше календарних днів; 
14) смерті безробітного. 
2. Виплата матеріальної допомоги у період професійної підготов-

ки, перепідготовки або підвищення кваліфікації припиняється з при-
чин, передбачених частиною першою цієї статті, та у разі виключення 
із навчального закладу за неуспішність та порушення дисципліни. 

3. Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації припиняється на період призначення безробітній жінці 
допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду безробітним 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищен-
ня кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, 
протягом якого застрахованій особі відповідно до законів 
надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні 
з підприємств, установ і організацій або закінченні строку по-
вноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову 
або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

<Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період про-

фесійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відклада-

ється на строк до трьох місяців у разі надання застрахованій особі відповідно 

до законодавства України вихідної допомоги та інших виплат при вивільненні 

з підприємств, установ і організацій, що забезпечують часткову чи тимчасову 

компенсацію втраченого заробітку, крім державної допомоги сім’ям з дітьми 

та допомоги, що виплачується з громадських фондів. >
— частина четверта статті 31 в редакції Закону України від 
28.12.2007 р. № 107-VI 
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5. Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної 
допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних 
днів у разі: 

1) звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням 
без поважних причин (на 90 календарних днів); 

2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених 
статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу 
законів про працю України (на 90 календарних днів); 

3) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи 
або професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфі-
кації; 

4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову 
роботу в період одержання допомоги по безробіттю; 

5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як без-
робітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння 
працевлаштуванню; 

6) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невід-
відування державної служби зайнятості більше 30 календарних днів 
без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню; 

7) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після 
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 
за направленням державної служби зайнятості; 

8) припинення без поважних причин професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням дер-
жавної служби зайнятості. 

РОЗДІЛ VI  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ 

Стаття 32. Виплати військовослужбовцям, звільненим 
з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів без права на пенсію 
1. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’яз-

ку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів 
без права на пенсію, здійснюється виплата допомоги по безробіт-
тю, в тому числі одноразова її виплата для організації безробітним 
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підприємницької діяльності, відповідно до частин третьої — сьомої 
статті 22 та частин першої, четвертої та п’ятої статті 23 цього За-
кону за умови їх реєстрації в установленому порядку в державній 
службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військо-
вому комісаріаті. 

Строк проходження військової служби прирівнюється до стра-
хового стажу. 

2. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, пере-
підготовки або підвищення кваліфікації виплачується у розмірі до-
помоги по безробіттю і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати 
цієї матеріальної допомоги зараховується до загальної тривалості 
виплати допомоги по безробіттю та не може її перевищувати. 

3. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, 
яка перебувала на його утриманні, виплачується відповідно до статті 
29 цього Закону.

4. У разі порушення строку реєстрації в державній службі зайня-
тості в установленому порядку всі види забезпечення виплачуються 
відповідно до статті 33 цього Закону. 

5. Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації припиняється, відкладається або її тривалість скоро-
чується відповідно до статті 31 цього Закону. 

Стаття 33. Виплати забезпечення іншим 
незастрахованим особам 

1. Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахо-
ваним особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, 
допомога по безробіттю встановлюється у розмірі прожиткового 
мінімуму, встановленого законом. 

Допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстра-
ції особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. 
Тривалість виплати допомоги по безробіттю не перевищує 180 
календарних днів. 

2. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепід-
готовки або підвищення кваліфікації незастрахованим особам, заре-
єстрованим у встановленому порядку у державній службі зайнятості, 
виплачується в розмірі допомоги по безробіттю. Тривалість виплати 
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цієї матеріальної допомоги зараховується до загальної тривалості 
виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати. 

3. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, 
яка перебувала на його утриманні, виплачується відповідно до статті 
29 цього Закону.

4. Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги 
у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 
кваліфікації припиняється, відкладається або її тривалість скоро-
чується відповідно до статті 31 цього Закону. 

5. Допомога по безробіттю інвалідам з числа осіб, визначених 
у частині першій цієї статті, не призначається. 

РОЗДІЛ VII 
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 

Стаття 34. Права, обов’язки та відповідальність Фонду 
1. Фонд має право: 
застосовувати фінансові санкції, передбачені законом, у разі 

порушення порядку сплати страхувальниками страхових внесків; 
стягувати з посадових осіб та страхувальників передбачені 

законом штрафи та застосовувати інші фінансові санкції за недо-
тримання цього Закону. 

2. Фонд зобов’язаний: 
забезпечувати збір страхових внесків; 
виплачувати забезпечення та надавати соціальні послуги, перед-

бачені цим Законом; 
вживати заходів до раціонального використання коштів і забез-

печення фінансової стабільності Фонду; 
контролювати правильність нарахування, своєчасність сплати 

страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок 
безробіття, передбачених цим Законом та іншими нормативно-
правовими актами з питань страхування на випадок безробіття, 
правильність призначення роботодавцем та виплати застрахованим 
особам допомоги по частковому безробіттю; 

щорічно складати звіт про результати своєї діяльності та пода-
вати його Кабінету Міністрів України; 
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інформувати застрахованих осіб про результати своєї роботи 
через засоби масової інформації. 

3. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат 
протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду 
підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація 
про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється 
разом із звітом про виконання бюджету Фонду. 

4. Фонд несе відповідальність відповідно до законодавства 
України за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або 
неповного надання забезпечення, передбаченого цим Законом. 

Стаття 35. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця 
1. Роботодавець має право: 
брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття 

через своїх представників відповідно до цього Закону і статуту 
Фонду; 

на судовий захист своїх прав. 
2. Роботодавець зобов’язаний: 
1) пункт 1 частини другої статті 35 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV) 

2) своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески; 
3) надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установле-

ному порядку про: 
прийняття на роботу працівників; 
заробітну плату працівників, використання робочого часу 

тощо; 
сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими осо-

бами; 
абзац п’ятий пункту 3 частини другої статті 35 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

3. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється 
виконавчою дирекцією Фонду. У разі їх недостовірності роботода-
вець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати 
страховику заподіяну шкоду. 

Роботодавець несе відповідальність відповідно до законодавства 
за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання 
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або неналежного виконання обов’язків, визначених частиною дру-
гою цієї статті. 

Роботодавцеві забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть 
призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спіль-
ного рішення, яке може в подальшому зашкодити цій особі або чле-
нам її сім’ї реалізувати своє право на забезпечення та отримання 
соціальних послуг відповідно до цього Закону. 

4. Із роботодавця утримуються: 
сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних 

послуг безробітному у разі поновлення його на роботі за рішенням 
суду; 

незаконно виплачена безробітному сума забезпечення у разі 
неповідомлення про його прийняття на роботу; 

незаконно отримана сума допомоги по частковому безробіттю. 

Стаття 36. Права, обов’язки та відповідальність 
застрахованих осіб 

1. Застраховані особи мають право брати участь в управлінні 
страхуванням на випадок безробіття через своїх представників 
відповідно до цього Закону. 

Застраховані особи, яким виплачується забезпечення та нада-
ються соціальні послуги за цим Законом, мають право на судовий 
захист своїх прав. 

2. Застраховані особи, зареєстровані в установленому порядку 
як безробітні, зобов’язані своєчасно подавати відомості про обста-
вини, що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання 
соціальних послуг. 

3. Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціаль-
них послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання 
нею своїх обов’язків та зловживання ними стягується з цієї особи 
відповідно до законодавства України з моменту виникнення обста-
вин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання 
соціальних послуг.

У разі припинення професійної підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайня-
тості без поважних причин або відмови працювати за одержаною 
професією (спеціальністю) із застрахованих осіб стягується сума 
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витрат на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення 
кваліфікації. 

Якщо застрахована особа не здійснювала підприємницьку 
діяльність протягом шести календарних місяців з дня отримання 
допомоги по безробіттю одноразово для організації підприєм-
ницької діяльності (за винятком обставин, що унеможливлюють 
провадження підприємницької діяльності), виплачена сума 
коштів вважається використаною нею не за призначенням 
та підлягає поверненню в порядку, установленому спеціально 
уповноваженими центральними органами виконавчої влади 
у сфері праці та соціальної політики, державної податкової по-
літики за погодженням з правлінням Фонду.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

4. Незастраховані особи, яким виплачується забезпечення та на-
даються соціальні послуги за цим Законом, виконують обов’язки 
та несуть відповідальність, так як і застраховані особи. 

Стаття 37. Виплата недоодержаної суми 
матеріального забезпечення на випадок 

безробіття у разі смерті безробітного 
1. Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, 

що належать безробітному відповідно до цього Закону і залишилися 
недоодержаними у зв’язку з його смертю, виплачуються непрацез-
датним особам, які перебували на утриманні померлого або мали 
на день його смерті право на одержання від нього утримання. 

Такими непрацездатними особами є: 
діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти, слухачі, 

стажисти) очної форми навчання — до закінчення навчання, але 
не більш як до досягнення ними 23 років; 

один із батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член 
сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків 
померлого, які не досягли 8 років; 

неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або 
був зобов’язаний виплачувати аліменти. 

2. Батькам, дружині (чоловіку), а також членам сім’ї, які прожива-
ли разом з безробітним на день його смерті, сума недоодержаного 
матеріального забезпечення на випадок безробіття виплачується 
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і в тому разі, якщо вони не належать до кола непрацездатних осіб, 
які перебували на утриманні померлого. 

3. У разі звернення кількох осіб за належною до виплати сумою 
матеріального забезпечення на випадок безробіття вона ділиться 
між ними порівну. 

4. Виплата здійснюється у разі, якщо звернення за належною 
до виплати сумою матеріального забезпечення на випадок безро-
біття надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного. 

Стаття 38. Відповідальність за несвоєчасну 
та неповну сплату страхових внесків 

1. Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність сплати 
та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, 
що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців. 

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальниками 
або неповної їх сплати страхувальники сплачують суму донарахо-
ваних контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф 
та пеню. 

Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на які 
відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, а в разі 
повторного порушення — у трикратному розмірі зазначеної суми. 

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки На-
ціонального банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої 
на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. 

Абзац п’ятий частини першої статті 38 виключено 
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

2. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються 
в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку. 

Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені, та фінан-
сових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується. 

3. Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальників, підля-
гають поверненню у триденний строк з дня винесення рішення про 
безпідставність стягнення цих виплат з відшкодуванням судових 
витрат. 

4. Посадові особи, винні в порушенні строку реєстрації як плат-
ника страхових внесків, несвоєчасній та неповній їх сплаті, несуть 
адміністративну відповідальність згідно із законом. 
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Право накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи 
від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його 
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду 
в Автономній Республіці Крим, областях; містах Києві і Севастополі 
та їх заступники. 

Стаття 39. Вирішення спорів 
Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішу-

ються в судовому порядку. 

РОЗДІЛ VIII  
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року, крім статей 
24 — 26, рішення про введення яких приймається, виходячи з еко-
номічних можливостей держави, щорічно Верховною Радою України 
під час затвердження розміру страхових внесків. 

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим 
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються 
в частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Установити, що: 
допомога по безробіттю, матеріальна допомога по безробіттю 

та матеріальна допомога у період підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації, призначені до набрання чинності цим 
Законом, виплачуються у строки і розмірах, визначених Законом 
України «Про зайнятість населення», до закінчення строку виплати 
або до припинення їх виплати відповідно до статті 30 Закону України 
«Про зайнятість населення»; 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття є правонаступником 
державного фонду сприяння зайнятості населення, що ліквіду-
ється; 

організаційну роботу щодо формування першого правління 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття та наглядової ради, а також прове-
дення їх перших засідань здійснює Український координаційний ко-
мітет сприяння зайнятості населення, створений відповідно до статті 
17 Закону України «Про зайнятість населення». 
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До стабілізації економічного становища в Україні мінімальний 
розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті 
23, статтею 29, частиною першою статті 33 цього Закону, визнача-
ється Верховною Радою України щороку одночасно з встановлен-
ням розміру страхових внесків виходячи з реальних можливостей 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. 

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опу-
блікування цього Закону: 

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України про-
позиції щодо приведення законів України у відповідність із цим 
Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; 

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього 
Закону; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відпо-
відність з цим Законом. 

Президент України Л. КУЧМА 
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про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням

Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III 

(Зміни, внесені Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI діють 
по 31 грудня 2008 року)

За станом на 01.01.2008 р. 

У назві та тексті Закону слова «народженням та» виключено згідно 
із Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає 
правові, організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування громадян на випадок тимча-
сової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, <на-

родженням дитини та необхідністю догляду за нею,> у разі смерті, а також 
надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення 
застрахованим особам та членам їх сімей. 

— виключено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються 
за цим Законом, є окремим видом загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Поняття загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, передбачає матеріальне забезпечення 
громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок 
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тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою 
дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та по-
логів, <догляду за малолітньою дитиною,> часткову компенсацію витрат, 
пов’язаних із <народженням дитини,> смертю застрахованої особи 
або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок 
бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків 
власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також 
за рахунок інших джерел, передбачених цим Законом. 

— виключено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

Стаття 2. Визначення термінів 
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 
1) суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального стра-

хування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витра-
тами, зумовленими <народженням та> похованням, — застрахована 
особа або інша особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 
цього Закону, страхувальник та страховик; 

2) застрахована особа — найманий працівник, а у випадках, 
передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, 
іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають 
в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором Украї-
ни, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України), 
на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням. 

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об’-
єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи 
(представники); 

3) страхувальник відповідно до цього Закону — це: 
а) роботодавець — для осіб, зазначених у частині першій статті 

6 цього Закону; 
б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 цього 

Закону; 
4) страховик — Фонд соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності; 
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5) роботодавець — власник підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду 
діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує пра-
цю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних 
підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих 
в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі 
міжнародної), філії та представництва, який використовує працю 
найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України; 

6) найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудо-
вим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації 
незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання 
або у фізичної особи; 

7) страховий ризик — це обставина, внаслідок якої застра-
хована особа або члени її сім’ї можуть втратити тимчасово за-
соби існування та потребувати матеріального забезпечення або 
надання соціальних послуг за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> 
похованням; 

8) страховий випадок — подія, з настанням якої виникає право 
застрахованої особи або членів її сім’ї на отримання матеріального 
забезпечення або соціальних послуг за цим Законом; 

9) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підля-
гає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, і за який сплачено 
страхові внески; 

10) страхові внески — відрахування на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> по-
хованням; 

11) страхові кошти — акумульовані страхові внески для здійс-
нення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг 
за цим Законом. 
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Стаття 3. Законодавство України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, і його завдання 

1. Законодавство України, що регулює відносини у сфері за-
гальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, базується на Конституції України, 
складається з Основ законодавства України про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування, Кодексу законів про працю 
України, цього Закону та прийнятих відповідно до них інших норма-
тивно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, 
ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообо-
в’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими <народженням 

та> похованням, застосовуються норми міжнародного договору. 
2. Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
є встановлення гарантій щодо захисту прав громадян на отримання 
матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової 
непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-
інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, <народження 

дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною,> смерті громадянина 
або члена його сім’ї.

— виключено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

Стаття 4. Право громадян на матеріальне забезпечення 
та соціальні послуги за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

1. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за за-
гальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени-
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ми <народженням та> похованням, мають застраховані громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які 
проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним до-
говором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України. 

Це право виникає з настанням страхового випадку в період 
роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо 
інше не передбачено законодавством. 

2. Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги 
за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду со-
ціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих 
та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, перед-
бачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові 
внески менше повних шести календарних місяців протягом 
останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням 
страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності, 
вагітності та пологах відповідно до цього Закону виплачується 
виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено 
страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
та фізичні особи (підприємці, що сплачують єдиний податок 
(крім осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених 
цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку), мають право на матеріальне 
забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови 
сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного по-
датку) не менше повних шести календарних місяців протягом 
останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням 
страхового випадку».

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 
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Стаття 5. Принципи загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими < народженням та> похованням 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, здійснюється за прин-
ципами: 

1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням; 

2) обов’язковості страхування осіб, зазначених у частині першій 
статті 6 цього Закону, і добровільності страхування осіб, зазначених 
у частинах другій та третій статті 6 цього Закону; 

3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх 
прав; 

4) обов’язковості фінансування Фондом соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності витрат, пов’язаних із наданням 
матеріального забезпечення та соціальних послуг, в обсягах, перед-
бачених цим Законом; 

5) формування та використання страхових коштів на засадах 
солідарності та субсидування; 

6) цільового використання коштів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> по-
хованням; 

7) паритетності в управлінні Фондом соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності представників держави, за-
страхованих осіб та роботодавців; 

8) відповідальності роботодавців та Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності за реалізацію права 
застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні 
послуги за цим Законом. 
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Стаття 6. Особи, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

1. Загальнообов’язковому державному соціальному страхуван-
ню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) 
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас-
ності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних 
дипломатичних та консульських установах, інших представництвах 
нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах; 

2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та ін-
ших виробничих кооперативів. 

2. Громадяни України, які працюють за межами території України 
і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій 
вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечення 
та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати 
страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності відповідно до діючого законодавства, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, 
які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, 
творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу 
безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спі-
лок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають 
право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно 
до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соці-
ального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно 
до діючого законодавства. 

4. Особам, які підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування. Порядок вида-
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чі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 7. Обчислення страхового стажу 
1. Страховий стаж — це період (сума періодів), протягом якого осо-

ба підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страху-
ванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, і сплачує або за неї 
сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому зако-
нодавством. До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової 
втрати працездатності, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю 
та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також пері-
оди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів. 

2. До страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж 
особи до введення в дію цього Закону в порядку та на умовах, 
передбачених законодавством, яке діяло раніше. 

Стаття 8. Вирішення спорів 
Спори, що виникають з правовідносин за цим Законом, вирі-

шуються органами Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності в порядку, встановленому статутом Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
та в судовому порядку. 

Розділ II 
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ 

СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ 
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, 

ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ ТА> ПОХОВАННЯМ 

Стаття 9. Фонд соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності 

1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат-
ності (далі — Фонд) є органом, який здійснює керівництво та управ-
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ління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, провадить збір і акуму-
ляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансу-
вання матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких 
передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, 
а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд на-
лежить до цільових позабюджетних страхових фондів. 

2. Усі застраховані особи є членами цього Фонду. 
3. Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Держава 

є гарантом надання матеріального забезпечення та соціальних по-
слуг застрахованим особам Фондом, стабільної діяльності Фонду. 

Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням Дер-
жавного Герба України та своїм найменуванням, а також символіку, 
що затверджується правлінням Фонду. Фонд набуває прав юридич-
ної особи з дня реєстрації статуту в спеціально уповноваженому 
центральному органі виконавчої влади. 

4. Фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім за-
значеної в частині першій цієї статті, та використовувати страхові 
кошти не за цільовим призначенням. 

Діяльність Фонду регулюється цим Законом та статутом Фонду, 
який затверджується його правлінням. 

Стаття 10. Органи управління Фондом соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 

1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі держа-
вою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

Управління Фондом здійснюють правління та виконавча дирекція 
Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві 
і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та ви-
конавча дирекція відповідних відділень Фонду. 

2. До складу правління Фонду входять по 15 представників 
держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої 
обов’язки на громадських засадах. 

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів 
України, представники застрахованих осіб та роботодавців обира-
ються (делегуються) сторонами самостійно. 



313

социальное обеспечение в украине

январь 2008

Строк повноважень членів правління Фонду становить шість 
років і закінчується в день першого засідання нового складу прав-
ління. 

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів 
правління Фонду строком на два роки почергово від представників 
кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління 
Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого про-
голосувало більше половини загальної кількості членів правління. 
Голова правління має двох заступників, які разом з головою пред-
ставляють три сторони. 

Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвер-
дженого ним плану, але не рідше одного разу на квартал. Позапла-
нові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою 
його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох 
представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини 
членів правління Фонду. 

Правління правомочне приймати рішення за наявності на засі-
данні не менше двох третин складу кожної представницької сторо-
ни. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного 
розподілу голосів голос голови правління є вирішальним. 

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, 
є обов’язковим для виконання всіма страхувальниками та застра-
хованими особами. 

3. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління 
Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. 

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює 
діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених стату-
том Фонду та положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що за-
тверджується його правлінням. 

Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правлін-
ня Фонду з правом дорадчого голосу. 

4. Правління відділення Фонду створюється на паритетних засадах 
із представників держави, застрахованих осіб і роботодавців. Кількіс-
ний склад правління відділення визначається правлінням Фонду. 

Положення про правління відділення Фонду затверджується 
правлінням Фонду. 
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5. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його відді-
лень є виконавчі дирекції відділень в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути 
передбачено створення виконавчих дирекцій або уповноважених 
представників відділень у районах та містах республіканського 
(Автономної Республіки Крим) та обласного значення. 

Виконавчі дирекції відділень підзвітні правлінням відділень 
та виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою діяльність від 
імені Фонду в межах і в порядку, передбачених статутом Фонду 
та положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду. 

Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них 
завдання у тісній взаємодії з профспілковими органами, роботодав-
цями та місцевими органами виконавчої влади. 

Директори виконавчих дирекцій відділень Фонду входять 
до складу правлінь відділень з правом дорадчого голосу. 

6. Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає 
та звільняє директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням 
з правлінням відділення Фонду. 

Стаття 11. Повноваження правління Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 

Правління Фонду: 
1) визначає поточні та перспективні завдання Фонду; 
2) затверджує документи, що регламентують внутрішню діяль-

ність Фонду; 
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

визначення розміру внесків на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням; 

4) визначає за погодженням із Національним банком України 
порядок надходження та обліку коштів Фонду; 

5) розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його 
виконання; 

6) визначає порядок фінансування та умови надання путівок 
на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних 
оздоровчих закладах (у тому числі дитячих), позашкільного обслуго-
вування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків; 
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7) здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, 
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження 
та використання; 

8) вирішує питання щодо формування та використання резерву 
коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необ-
хідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку 
не менш як на п’ять календарних днів <на місяць>; 

— змінено Законом України  від 28.12.2007р.№107-VI 

9) спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, 
правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду; 

10) обирає голову правління Фонду та його заступників; 
11) розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора 

виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає 
рішення про їх звільнення; 

12) затверджує структуру органів Фонду, граничну чисельність 
працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністра-
тивно-господарські витрати Фонду (за погодженням із спеціально 
уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері 
фінансів, праці та соціальної політики); 

13) представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста-
новами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань соціального 
захисту громадян, а також органами соціального страхування зару-
біжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана 
із захистом соціальних прав людини; 

14) затверджує положення про правління відділення Фонду; 
15) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду. 
Правління Фонду у межах своїх повноважень приймає норма-

тивно-правові акти, що підлягають державній реєстрації в порядку, 
встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів 
виконавчої влади, якщо вони стосуються прав і обов’язків страху-
вальників та застрахованих осіб. 

Стаття 12. Повноваження правління відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Правління відділення Фонду: 
1) визначає поточні завдання відділення Фонду; 
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2) розглядає та затверджує в установленому порядку річний 
бюджет відділення Фонду, звіт про його виконання; 

3) щорічно розглядає програму і кошторис (у розрізі регіонів) 
щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сі-
мей, яка включає заходи щодо санаторно-курортного лікування, 
оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих 
оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих 
новорічних подарунків; 

4) представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з питань 
соціального захисту громадян; 

5) здійснює інші функції, передбачені положенням про правління 
відділення Фонду. 

Стаття 13. Повноваження виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

Виконавча дирекція Фонду: 
1) забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> по-
хованням; 

2) здійснює оперативне розпорядження страховими коштами 
Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду; 

3) здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги 
за цим Законом; 

4) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною 
сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використан-
ня коштів загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням; 

5) представляє інтереси страховика в судових та інших орга-
нах; 

6) готує та подає на розгляд правління: 
пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; 
проект бюджету Фонду та звіт про його виконання; 
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пропозиції щодо розміру резервних коштів; 
7) виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу 

дирекцію Фонду. 

Розділ III 
НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ 

ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, 
ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ ТА> ПОХОВАННЯМ 

Стаття 14. Наглядова рада 
1. Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, яка діє 

на громадських засадах. Члени наглядової ради не можуть бути 
одночасно членами правління Фонду та його відділень, а також 
працівниками виконавчої дирекції Фонду або його відділень. 

Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних 
завдань та цільовим використанням коштів Фондом. 

2. До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній 
кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців. 

Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів 
України, представники застрахованих осіб і роботодавців обира-
ються (делегуються) сторонами самостійно. 

3. Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років. 
4. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком 

на два роки із складу наглядової ради почергово від представників 
кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано 
голову правління Фонду. 

5. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рів-
ноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення. 

Стаття 15. Повноваження наглядової ради 
Наглядова рада: 
заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду з питань 

виконання завдань, покладених на Фонд, і використання коштів 
Фондом, дає відповідні рекомендації Фонду; 

заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду 
про підготовку та виконання бюджету Фонду; 
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порушує питання про відповідальність посадових осіб органів 
управління Фонду, з вини яких допущено порушення прав застра-
хованих осіб; 

у разі необхідності вживає заходів для проведення аудиторської 
перевірки використання страхових коштів та окремих напрямів ро-
боти Фонду, правління та виконавчої дирекції Фонду; 

одержує необхідну інформацію про роботу Фонду та виконавчої 
дирекції Фонду, його відділень; 

розглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту 
Фонду; 

у разі потреби вимагає скликання позачергового засідання 
правління Фонду. 

Стаття 16. Порядок роботи наглядової ради 
1. Порядок роботи наглядової ради визначається регламентом, 

який затверджується на її першому засіданні. 
Наглядова рада проводить свої засідання відповідно до плану, але 

не рідше одного разу на півроку. У разі необхідності головою наглядової 
ради, а також на вимогу однієї третини її складу або за рішенням прав-
ління Фонду скликаються позачергові засідання наглядової ради. 

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому при-
сутні дві третини складу ради, в тому числі не менше половини 
кожної із сторін. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього про-
голосувала більшість присутніх членів наглядової ради. У разі рівно-
го розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним. 

2. У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть 
участь голова правління Фонду, директор виконавчої дирекції Фонду 
або їх заступники. 

3. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданні прав-
ління Фонду з правом дорадчого голосу. 

Стаття 17. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

1. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
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датності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади у сфері праці та соціальної політики. 

Абзац другий частини першої статті 17 виключено 
(згідно із Законом України від 27.04.2007 р. № 996-V)

2. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням стра-
хувальниками та страховиками законів та інших нормативно-право-
вих актів, що регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> 
похованням. 

3. Страхувальники та страховик зобов’язані надавати посадовим 
особам органу державного нагляду всі документи та інформацію, 
необхідні для здійснення ними функцій державного нагляду. 

Стаття 18. Засоби державного нагляду 
1. Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодав-

ства про соціальне страхування або страхувальник не виконує 
вимог цього законодавства, орган державного нагляду вказує 
на допущені порушення та встановлює строк для їх усунення. 
Якщо протягом цього строку Фонд або страхувальник не усуне 
порушення, орган державного нагляду скасовує незаконне рі-
шення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду 
або страхувальника. Страхувальник або Фонд може оскаржи-
ти рішення органу державного нагляду у двотижневий строк 
до суду. 

2. Орган державного нагляду може вимагати скликання поза-
чергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде 
виконано, орган державного нагляду може сам скликати та провести 
засідання правління Фонду. 

3. За рішенням органу державного нагляду члени правління 
Фонду в разі невиконання своїх обов’язків можуть бути позбавлені 
своїх повноважень. 

З ініціативи органу державного нагляду може призначатися про-
ведення аудиторської перевірки діяльності Фонду та органів його 
управління. 
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Розділ IV 
КОШТИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ ТА> 
ПОХОВАННЯМ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

Стаття 19. Джерела формування коштів 
загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням 
1. Джерелами формування коштів загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> по-
хованням, є: 

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахова-
них осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим 
Законом; 

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими <народженням та> похованням, пені, штрафів та інших 
фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових 
осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства; 

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізич-
них осіб; 

4) асигнування із Державного бюджету України; 
5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, 

в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному 
рахунку; 

6) інші надходження відповідно до законодавства. 
2. Кошти загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, не включаються до Дер-
жавного бюджету України, не підлягають вилученню та використо-
вуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання 
в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік. 
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До коштів загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витра-
тами, зумовленими <народженням та> похованням, застосовується 
казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для 
обслуговування Державного бюджету України. 

3. Для забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється 
резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів 
матеріального забезпечення, передбачених статтею 34 цього Закону, 
в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів <на місяць>. 

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

4. Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у то-
му числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає 
правління Фонду. 

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі 
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабі-
нетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збере-
ження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою 
дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду. 

5. Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому 
числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використо-
вується в порядку, визначеному правлінням Фонду. 

Стаття 20. Використання коштів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, спрямовуються на: 

1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій не-
працездатності, вагітності та пологах, <при народженні дитини та по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,> на поховання; 
2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлен-

ня застрахованих осіб і членів їх сімей, позашкільне обслуговування, 
у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків; 

3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку не менш 
як на п’ять календарних днів <на місяць> для фінансування мате-
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ріального забезпечення застрахованих осіб; 
4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, 

розвиток його матеріально-технічної бази. 
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов’язко-

вого державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими <народженням 

та> похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур, 
визначених Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг 
за державні кошти». 

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. №107-VI 

Стаття 21. Визначення розміру страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням 
1. Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне со-

ціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, щорічно 
за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною 
Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб 
у відсотках: 

1) для роботодавців — до сум фактичних витрат на оплату праці 
найманих працівників, що підлягають обкладенню податком з до-
ходів фізичних осіб; 

2) для найманих працівників — до сум оплати праці, які вклю-
чають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочу-
вальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, 
які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб; 

3) для застрахованих осіб, зазначених у частинах другій і третій 
статті 6 цього Закону, — до сум оподатковуваного доходу (при-
бутку). 

2. Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, на-
раховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), 
що встановлюється щороку на рівні п’ятнадцяти розмірів про-
житкового мінімуму, встановленого законом для працездатних 
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осіб та є розрахунковою величиною при обчисленні допомоги 
по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою 
дитиною), вагітності та пологах <Кабінетом Міністрів України та є розра-

хунковою величиною при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності 

(включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах>. 
— частина 2 стаття 21 в редакції Закону України від 28.12.2007 р. 
№ 107-VI

Стаття 22. Платники страхових внесків і їх облік 
1. Платниками страхових внесків на загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими <народженням та> по-
хованням, є страхувальники та застраховані особи. 

2. Частину другу статті 22 виключено 
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV) 

3. Взяття на облік у виконавчих дирекціях відділень Фонду 
здійснюється: 

юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб) 
та фізичних осіб — підприємців — на підставі відомостей з реє-
страційної картки, наданих державним реєстратором відповідно 
до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб — підприємців», не пізніше наступного робочого 
дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами 
відділень Фонду; 

фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використо-
вують найману працю, — в день отримання від них відповідної 
заяви. 

4. Юридичні особи, фізичні особи, в тому числі підприємці, які 
використовують найману працю, набувають статусу страхувальника 
в такі строки: 

юридичні особи — з дня взяття їх на облік у робочому органі 
відділення Фонду; 

відокремлені підрозділи юридичних осіб — з дня взяття їх на 
облік у робочому органі відділення Фонду, за умови самостійного 
здійснення розрахунків по оплаті праці; 

фізичні особи — підприємці, які використовують найману 
працю, — в день одержання робочим органом відділення Фонду 
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в установленому порядку від органу державної служби зайнятості 
повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між 
фізичною особою — підприємцем та найманим працівником; 

фізичні особи — підприємці, які не використовують найману пра-
цю, — з дня взяття їх на облік в робочому органі відділення Фонду, 
за умови виявлення бажання брати участь у загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працез-
датності на добровільних засадах; 

фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використову-
ють найману працю, — з дня отримання від них робочим органом 
відділення Фонду відповідної заяви. 

5. Повідомлення про взяття на облік надсилається страхуваль-
нику наступного робочого дня з дня набуття ним статусу страху-
вальника. 

6. Зняття з обліку страхувальника здійснюється на підставі відо-
мостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, 
а фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують 
найману працю, — за їх заявою після проведення передбачених 
законодавством перевірок страхувальника, звірення розрахунків 
з ним та проведення остаточного розрахунку. 

Стаття 23. Порядок і строки сплати страхових внесків 
1. Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між 

нарахованими для роботодавців і найманих працівників страховими 
внесками та витратами, пов’язаними з наданням матеріального за-
безпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно 
до цього Закону. 

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розра-
хунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз 
на місяць — у день, встановлений для одержання в установах банку 
коштів на оплату праці за відповідний період. 

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають 
перерахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним 
курсом Національного банку України на день сплати страхових 
внесків. 

У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для випла-
ти заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі на-
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рахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків 
до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати. 

У разі незабезпечення банківськими установами перерахування 
страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату 
заробітної плати банківські установи сплачують за рахунок власних 
коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків. 

Якщо страхувальники несвоєчасно чи не в повному обсязі спла-
чують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції, 
передбачені статтею 30 цього Закону. 

У разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи страхувальник 
зобов’язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових 
внесків до Фонду по день ліквідації (реорганізації) та звернутися 
за місцем здійснення його обліку як страхувальника для отримання 
довідки про відсутність заборгованості. 

2. Платники страхових внесків, зазначені у частинах другій 
та третій статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески до Фонду 
в повному розмірі в порядку та в строки, визначені страховиком. 

3. Днем сплати страхових внесків вважається: 
у разі перерахування за безготівковими розрахунками — день 

подання до установи банку розрахункових документів на перера-
хування страхових внесків на рахунок Фонду; 

у разі сплати готівкою — день внесення коштів до банківської 
установи чи відділення зв’язку для перерахування на рахунок 
Фонду. 

Стаття 24. Облік внесків на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

1. Органи Фонду здійснюють персоніфікований облік сплати 
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими <народженням та> похованням, та персоніфікований облік 
відомостей про застрахованих осіб. 

2. Порядок персоніфікованого обліку сплати внесків і відомо-
стей про застрахованих осіб визначається Кабінетом Міністрів 
України. 
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Розділ V 
БЮДЖЕТ ТА ОБЛІК СТРАХОВИХ КОШТІВ ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ 

Стаття 25. Бюджет та облік страхових коштів Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

1. Бюджет Фонду є основним фінансовим документом, який 
визначає доходи та витрати страхових коштів на матеріальне за-
безпечення застрахованих осіб і надання їм соціальних послуг. 

2. Порядок надходження, обліку та витрачання страхових кош-
тів Фонду, складання та виконання бюджету, здійснення платежів, 
ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо коштів Фонду виз-
начається правлінням Фонду відповідно до законодавства. 

3. Порядок розгляду і затвердження бюджету Фонду та його 
відділень визначається статутом Фонду. 

Стаття 26. Звіт про діяльність Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності 

1. Фонд щороку подає Кабінету Міністрів України звіт про вико-
нання бюджету Фонду за минулий рік. 

2. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат 
протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду 
підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація 
про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється 
разом із звітом про виконання бюджету Фонду. 

Розділ VI 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ 

ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, 
ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ ТА> ПОХОВАННЯМ 

Стаття 27. Права та обов’язки страхувальника 
1. Страхувальник має право: 
1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників 

у складі правління Фонду та правлінь відділень Фонду; 
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2) брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення розмі-
ру страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та ви-
тратами, зумовленими <народженням та> похованням; 

3) отримувати в органах управління Фонду безоплатно інформа-
цію про порядок і умови сплати страхових внесків та використання 
страхових коштів Фонду; 

4) на отримання інформації про результати проведення перевірки 
використання коштів Фонду; 

5) на додаткове фінансування з коштів Фонду в разі перевищен-
ня суми фактичних витрат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
над сумою нарахованих страхових внесків; 

6) на судовий захист своїх прав. 
2. Страхувальник зобов’язаний: 
1) пункт 1 частини другої статті 27 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

2) нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному 
обсязі страхові внески; 

3) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання 
страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення 
та соціальних послуг відповідно до цього Закону; 

4) вести облік коштів загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
і своєчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо 
цих коштів; 

5) допускати посадових осіб органів Фонду, органу державного 
нагляду, інших контролюючих органів до перевірок правильності 
обчислення та сплати страхових внесків, використання страхових 
коштів, надавати їм необхідні документи та пояснення з питань, 
що виникають під час перевірок; 

6) вести облік заробітної плати застрахованої особи та зберігати 
ці дані протягом строку, встановленого законодавством; 

7) надавати на вимогу застрахованої особи відомості щодо за-
робітної плати, суми сплачених страхових внесків; 
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8) надавати виконавчій дирекції відділення Фонду відомості: 
абзац другий пункту 8 частини другої статті 27 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

абзац третій пункту 8 частини другої статті 27 виключено 
(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

про чисельність найманих працівників, розмір їх заробітної плати 
за встановленою формою звітності; 

про зміну відомостей про застраховану особу в десятиденний 
строк з дня одержання цих змін. 

3. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує 
найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового 
договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна 
подати заяву про взяття на облік у Фонді. 

Стаття 28. Права та обов’язки страховика 
1. Страховик має право: 
1) здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження 

листків непрацездатності застрахованим особам; 
2) одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, 

установ, організацій (у тому числі від державних податкових органів, 
банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян — су-
б’єктів підприємницької діяльності відомості, щодо сплати страхових 
внесків та використання страхових коштів; 

3) здійснювати перевірку правильності нарахування і повно-
ти сплати страхових внесків та використання страхових коштів 
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 
власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які 
використовують працю найманих працівників; 

4) одержувати необхідні пояснення (у тому числі письмові) з пи-
тань, що виникають під час перевірок; 

5) пункт 5 частини першої статті 28 виключено 
(виключено згідно із Законом України від 15.03.2006 р. № 3541-IV)

6) накладати фінансової санкції та адміністративні штрафи, 
передбачені цим Законом та іншими актами законодавства; 

7) порушувати відповідно до законодавства питання про при-
тягнення посадових осіб до відповідальності за порушення за-
конодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціаль-
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ного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, вимагати 
надання інформації про вжиті заходи. 

2. Страховик зобов’язаний: 
1) забезпечувати фінансування матеріального забезпечення 

та надання соціальних послуг відповідно до цього Закону; 
2) пункт 2 частини другої статті 28 виключено 

(згідно із Законом України від 22.02.2006 р. № 3456-IV)

3) здійснювати контроль за правильним нарахуванням, своєчас-
ною сплатою страхувальником страхових внесків, а також обгрун-
тованістю проведених ним витрат страхових коштів; 

4) здійснювати контроль за достовірністю поданих страхувальни-
ками та застрахованими особами відомостей, визначених статтями 
27 і 51 цього Закону; 

5) вести облік і звітність щодо страхових коштів; 
6) публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду на по-

точний рік та звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік; 
7) надавати безоплатно застрахованим особам і страхуваль-

никам консультації з питань застосування законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням; 

8) інформувати застрахованих осіб про призначення (відмо-
ву) і розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види 
та умови надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, 
а також про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні 
матеріального забезпечення і соціальних послуг; 

9) стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних 
осіб у встановленому законом порядку; 

10) співпрацювати з фондами з інших видів загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування у реалізації заходів, 
пов’язаних з наданням матеріального забезпечення та соціальних 
послуг застрахованим особам, приймаючи спільне рішення щодо 
участі у фінансуванні цих заходів. 

Стаття 29. Права та обов’язки застрахованих осіб 
1. Застраховані особи мають право: 
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1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників 
у правлінні Фонду та правліннях відділень Фонду; 

2) отримувати безоплатно інформацію у виконавчій дирекції 
Фонду та виконавчих дирекціях відділень Фонду про порядок 
та умови сплати страхових внесків і витрачання страхових коштів 
Фонду; 

3) отримувати у разі настання страхового випадку матеріальне 
забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим Законом; 

4) оскаржувати відповідно до законодавства дії страховика, 
страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забез-
печення та соціальних послуг і сплати страхових внесків. 

2. Застраховані особи зобов’язані: 
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, 

на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та на-
даються соціальні послуги відповідно до цього Закону; 

2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про 
обставини, що впливають на умови надання матеріального забез-
печення та соціальних послуг (зміни стану непрацездатності, складу 
сім’ї, звільнення з роботи, виїзд за межі держави тощо) протягом 
десяти днів з моменту їх виникнення; 

3) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тим-
часової непрацездатності; 

4) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом. 

Розділ VII 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ 
ТА> ПОХОВАННЯМ, ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Стаття 30. Відповідальність страхувальника 
1. Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за не-

своєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому 
числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через 
рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання 
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страхових коштів. Фізична особа, яка не має статусу підприємця 
та використовує найману працю, додатково несе відповідальність 
за ухилення від взяття на облік як платника страхових внесків. 

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником 
(у тому числі фізичною особою, яка не має статусу підприємця 
та використовує найману працю, через ухилення від подання заяви 
про взяття на облік як платника страхових внесків) або неповної 
їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих контролюю-
чим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню. 

За несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків 
на нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних 
до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли 
страхувальника було взято на облік. 

За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накла-
дається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної 
плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові 
внески, а в разі повторного порушення — у трикратному розмірі 
зазначеної суми. 

За порушення порядку витрачання страхових коштів накладаєть-
ся штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових 
внесків. 

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки 
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нара-
хованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь 
її строк. 

2. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються 
в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку. 

Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фінан-
сових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується. 

3. Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальника, підля-
гають поверненню у триденний строк з дня винесення рішення про 
безпідставність стягнення цих виплат з відшкодуванням судових 
витрат. 

4. Право застосовування фінансових санкцій, передбачених 
цією статтею, мають керівники виконавчої дирекції Фонду та його 
відділень, їх заступники. 
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Стаття 31. Відповідальність страховика за невиконання 
або неналежне виконання умов загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими <народженням та> похованням 
За порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, а також за шкоду, заподіяну за-
страхованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або 
неповного виконання умов загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
Фонд, його органи, працівники виконавчої дирекції та виконавчих 
дирекцій відділень Фонду несуть відповідальність згідно з зако-
нодавством. 

Стаття 32. Відповідальність застрахованої особи 
за незаконне одержання матеріального забезпечення 

та соціальних послуг за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

Застрахована особа несе відповідно до закону відповідальність 
за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в до-
кументах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального 
забезпечення та соціальних послуг за цим Законом. 

Стаття 33. Інформація про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

1. Інформація у сфері загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, 
надається та використовується з дотриманням вимог, передбачених 
законодавством про інформацію. Страховик і страхувальники за-
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безпечують конфіденційність такої інформації стосовно особистих 
даних застрахованих осіб. 

2. Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи 
відомості про страховий стаж, результати її медичних обстежень, 
отримувані доходи, крім випадків, передбачених законом. 

3. Органи Фонду зобов’язані роз’яснювати громадянам через 
засоби масової інформації права та обов’язки суб’єктів страхуван-
ня за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими <народженням та> похованням. 

Розділ VIII 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ 
СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ 

ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, 
ЗУМОВЛЕНИМИ <НАРОДЖЕННЯМ ТА> ПОХОВАННЯМ 

Стаття 34. Види матеріального забезпечення 
та соціальних послуг за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням 

За загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-
ням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, надаються такі види 
матеріального забезпечення та соціальних послуг: 

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд 
за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону); 

2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону); 
<3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону); 

4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 

42 — 44 цього Закону); >
— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безро-
бітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) 
(статті 45, 46 цього Закону); 
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6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санатор-
но-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, 
до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілак-
торіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, 
у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків) (статті 47, 
48 цього Закону). 

Стаття 35. Страхові випадки, умови надання допомоги 
по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати 
1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застра-

хованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю 
або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі 
настання в неї одного з таких страхових випадків: 

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або 
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; 

2) необхідності догляду за хворою дитиною; 
3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї; 
4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інва-

лідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка 
доглядає за цією дитиною; 

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної 
служби; 

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно 
до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; 

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедич-
ного підприємства; 

8) санаторно-курортного лікування. 
2. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності 

внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві, визначаються Законом України «Про 
розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного 
соціального страхування». 

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових 
роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок за-
хворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на ви-
робництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом 
календарного року. 
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У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захво-
рювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на ви-
робництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) 
відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених 
цим Законом. 

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі 
з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря 
потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 
дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного ліку-
вання, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час 
її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною. 

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових 
роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 
років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і ви-
плачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом другим 
частини другої цієї статті та статтею 37 цього Закону. 

4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) 
надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 
календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості 
хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більш як за 7 ка-
лендарних днів. 

5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворюван-
ня матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дити-
ною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, 
надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, 
з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, 
встановлених цим Законом. 

6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї 
та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійс-
нює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом 
віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебува-
ла у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій 
відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці. 
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7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викли-
кана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної 
служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатності з пер-
шого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини. 

8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відпо-
відно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій 
особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першо-
го дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомога 
обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, 
який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може 
перевищувати суми повного заробітку до часу переведення. 

9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення 
протезування за медичними показаннями в стаціонарі протез-
но-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі 
з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві 
з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підпри-
ємства і назад. 

10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення 
санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, 
якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недо-
статня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу 
і назад. 

Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабіліта-
ційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених 
захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального за-
кладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь 
час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням 
часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному 
напрямку) у порядку і розмірах, встановлених цим Законом. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, 
яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь 
період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з ураху-
ванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) 
за наявності медичного висновку про необхідність стороннього 
догляду за нею. 

11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої 
особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з ро-
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боти допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови 
поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого 
рішення відповідним органом. 

Стаття 36. Підстави для відмови в наданні 
допомоги по тимчасовій непрацездатності 

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається: 
1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захво-

рювання при вчиненні нею злочину; 
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою 

ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби; 
3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-

медичної експертизи; 
4) за час примусового лікування, призначеного за постановою 

суду; 
5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням 

або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, 
токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; 

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без 
збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці 
у зв’язку з навчанням. 

2. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тим-
часовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них 
лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений 
строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну 
комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втра-
чають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, 
що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу 
по тимчасовій непрацездатності. 

Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності 
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застра-

хованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 
60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахова-

ним особам, які мають страховий стаж до п’яти років; 
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахова-

ним особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років; 
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100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахова-
ним особам, які мають страховий стаж понад вісім років; 

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — застрахова-
ним особам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, 
що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка по-
терпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, 
на яких поширюється чинність Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, віднесеним 
до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України 
«Про жертви нацистських переслідувань», донорам, які мають право 
на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про донорство 
крові та її компонентів». 

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи 
догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахун-
ку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної 
величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), 
з якої сплачувались страхові внески на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

— статтю доповнено частиною другою згідно Закону України від 
28.12.2007 р. № 107-VI

Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати 
допомоги по вагітності та пологах 

1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій 
особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату 
заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю 
та пологами. 

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачу-
ється за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, 
тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі 
ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) 
календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 — 4 кате-
горій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних 
днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів). 
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Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається 
застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів 
відпустки, фактично використаних до пологів. 

2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій 
особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народ-
ження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня 
усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних 
днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 кален-
дарних днів — для жінок, віднесених до 1 — 4 категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). 

3. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок 
непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається 
і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацез-
датності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними 
нормами цього Закону. 

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітні-
стю та пологами у період простою підприємства, установи, організа-
ції не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) 
відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової 
відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по ва-
гітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку 
у зв’язку з вагітністю та пологами. 

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збі-
гається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується 
незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. 

Стаття 39. Розмір допомоги по вагітності та пологах 
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій 

особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), 
обчисленої відповідно до статті 53 цього Закону, і не залежить від 
страхового стажу. 

Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на мі-
сяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини 
(граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої спла-
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чувались страхові внески на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та витратами, зумовленими похованням.

— статтю доповнено частиною другою згідно Закону України від 
28.12.2007 р. № 107-VI

<Стаття 40. Право на допомогу при народженні дитини 

1. Застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну) 

при народженні дитини надається одноразова допомога. 

2. Застрахованій особі, яка усиновила дитину або взяла її під опіку, допомога 

при народженні дитини надається, якщо звернення за її призначенням надійшло 

не пізніше шести місяців з дня народження дитини. 

3. У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей 

допомога надається на кожну дитину. 

4. У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини 

не надається. >

<Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини 

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру про-

житкового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народжен-

ня дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев’ятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта — протягом наступних 12 

місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.>

<Стаття 42. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку 

1. Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку має застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, 

інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною. 

2. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на-

дається застрахованим особам у формі матеріального забезпечення у період 

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково 

компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки.

3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на-

дається на кожну дитину. 

4. Зазначена допомога надається на кожну дитину незалежно від кількості 

народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім’ї, по догляду за якими 

надається допомога.>

<Стаття 43. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку 
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Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку нада-

ється застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але 

не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. >

<Стаття 44. Строки надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку 

1. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на-

дається застрахованій особі, зазначеній у частині першій статті 42 цього Закону, 

яка фактично здійснює догляд за дитиною, щомісяця з дня надання відпустки для 

догляду за дитиною по день її закінчення, але не більш як по день досягнення 

дитиною трирічного віку включно. 

У разі виходу (працевлаштування) матері дитини або особи, яка фактично 

здійснює догляд за дитиною, на роботу до закінчення строку відпустки для до-

гляду за дитиною виплата зазначеної допомоги припиняється, про що видається 

довідка з місця роботи (служби, навчання).

Призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку особі, яка фактично доглядає за дитиною, здійснюється за письмовою за-

явою цієї особи та на підставі довідки про припинення виплати зазначеної допо-

моги з місця роботи (служби, навчання) матері дитини або особи, яка фактично 

здійснювала догляд за дитиною.

Якщо мати дитини або особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною в пе-

ріод відпустки для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку працює 

на умовах неповного робочого часу або вдома, за нею зберігається право на от-

римання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2. Усиновителям та опікунам допомога по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку надається не раніше дня прийняття рішення про усиновлення 

або встановлення опіки >
— статті виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

Стаття 45. Право на допомогу на поховання 
1. Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої 

особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні: 
1) дружини (чоловіка); 
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або 

старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, 
сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних бать-
ків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років; 
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3) батька, матері; 
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості. 
2. Не вважаються такими, що перебували на утриманні застра-

хованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів 
до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо). 

3. Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або 
іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання. 

Стаття 46. Розмір допомоги на поховання 
Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка 

перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється 
правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, 
встановленого законом. 

Стаття 47. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення 
1. Для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа 

та члени її сім’ї (а також особа, яка навчається у вищому навчальному 
закладі) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, 
оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі 
дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом Фонду на за-
значені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду. 

2. Надання послуг застрахованим особам, пов’язаних із сана-
торно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних 
показань. 

3. Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів визнача-
ється бюджетом Фонду. 

Стаття 48. Фінансування санаторіїв-профілакторіїв 
та соціальних послуг у сфері позашкільної роботи 

За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими <народженням та> похованням, у межах 
асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету 
Фонду на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінан-
сування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних 
закладів та організацій, утримання дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування, 
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у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, в порядку, 
визначеному правлінням Фонду. 

Стаття 49. Планування та фінансування оздоровчих заходів 
1. За поданням відділень Фонду правління Фонду щорічно роз-

глядає та затверджує програми (у розрізі районів) щодо відновлення 
здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей, які включають санатор-
но-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, 
пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, у тому числі 
придбання дитячих новорічних подарунків, та їх кошторис. 

2. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок коштів, передба-
чених бюджетом Фонду. 

Стаття 50. Призначення та виплата матеріального 
забезпечення, надання соціальних послуг 

за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням 

1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загаль-
нообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, застрахованим особам, зазначеним 
у частині першій статті 6 цього Закону, призначаються та надаються 
за основним місцем роботи за рахунок сплачених застрахованими 
особами страхових внесків (крім видів матеріального забезпечення, 
передбачених пунктами 1, 2 статті 34 цього Закону, яке надається 
за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України). 

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, орга-
нізації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які 
настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахова-
ним особам їх правонаступником, а в разі відсутності правона-
ступника — виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем 
здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації 
як страхувальника. 
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2. Застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та третій 
статті 6 цього Закону, призначення та виплата матеріального забез-
печення, а також надання соціальних послуг за загальнообов’язко-
вим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими <народженням 

та> похованням, здійснюються виконавчою дирекцією відділення 
Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників. 

3. Рішення про призначення матеріального забезпечення та на-
дання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) 
із соціального страхування, що створюється (обирається) на підпри-
ємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники 
адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих 
осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (проф-
спілкового представника) або інших органів, які представляють 
інтереси застрахованих осіб). 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює 
контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою 
матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його 
призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення 
(повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі 
листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для 
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг. 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує 
свої функції відповідно до положення про комісію (уповноважено-
го) із загальнообов’язкового державного соціального страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими <народженням та> похованням, яке затверджується 
правлінням Фонду. 

4. Якщо через відсутність коштів на своїх банківських рахунках 
або через їх арешт страхувальник має заборгованість із виплати 
матеріального забезпечення, передбаченого цим Законом, більше 
ніж за один календарний місяць понад строки, встановлені статтею 
52 цього Закону, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають 
право на одержання матеріального забезпечення, фінансування 
такого забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією відділення 
Фонду за місцем реєстрації страхувальника з наступним відшкоду-
ванням страхувальником виплачених Фондом коштів. 
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Виплата матеріального забезпечення особам, зазначеним в аб-
заці першому цієї частини, провадиться за списком (відомістю), на-
даним страхувальником, шляхом перерахування коштів на особовий 
рахунок цих осіб (за їх заявою) через банківські установи. 

Витрати за послуги банків здійснюються за рахунок коштів від-
ділення Фонду з наступним відшкодуванням їх страхувальником. 

Страхувальник щокварталу звітує перед виконавчою дирекцією 
відділення Фонду про компенсування витрат Фонду на виплату ма-
теріального забезпечення застрахованим особам. 

Підставою для виділення виконавчою дирекцією відділення Фонду 
коштів на фінансування матеріального забезпечення є надана стра-
хувальником виписка банківської установи про відсутність коштів 
на банківських рахунках, довідка-розрахунок про суму допомоги, яку 
необхідно профінансувати, завірена в установленому порядку відповід-
ними підписами посадових осіб та печаткою страхувальника, та заяви 
застрахованих осіб чи осіб, які мають право на одержання матеріаль-
ного забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення. 

Стаття 51. Документи, необхідні для призначення 
матеріального забезпечення за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими <народженням та> похованням 
1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацез-

датності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому поряд-
ку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія 
листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою 
за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження 
та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за пра-
вильністю їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я 
за погодженням з Фондом. 

Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності 
в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) застра-
ховані особи, зазначені в абзаці п’ятому статті 37 цього Закону, 
додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які під-
тверджують право на пільгу. 
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<2. Допомога при народженні дитини призначається застрахованій особі 

на підставі заяви про виплату допомоги та свідоцтва про народження дитини, 

виданого органом реєстрації актів громадянського стану. 

3. Підставою для призначення допомоги по догляду за дитиною до досяг-

нення нею трирічного віку є наказ (розпорядження) роботодавця про надання 

застрахованій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для 

догляду за дитиною, а для застрахованих осіб, зазначених у частинах другій 

та третій статті 6 цього Закону, — розпорядження виконавчої дирекції відділення 

Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників. 

Для усиновителів та опікунів до зазначених вище документів для призначен-

ня допомоги по вагітності та пологах, при народженні дитини, допомоги по до-

гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку додається копія рішення 

суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки. 

Застрахованій особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною (батькові 

дитини, бабі, дідові, іншому родичу), допомога по догляду за дитиною до досяг-

нення нею трирічного віку надається за її заявою та на підставі довідки з місця 

роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку 

відпустки по догляду за дитиною та виплату їй допомоги по догляду за дитиною 

припинено (із зазначенням дати). >
— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

4. Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї 
померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про 
смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану. 

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи при-
значається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, 
виданого органом реєстрації актів громадянського стану, та до-
відки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї 
на утриманні застрахованої особи. 

Стаття 52. Строки розгляду документів, 
призначення та виплати матеріального 
забезпечення за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими <народженням та> похованням 
1. Документи для призначення допомоги по тимчасовій непра-

цездатності, по вагітності та пологах, <по догляду за дитиною до до-
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сягнення нею трирічного віку> розглядаються не пізніше десяти днів 
з дня їх надходження. 

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначен-
ням причин відмови та порядку оскарження видається або надсила-
ється заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного 
рішення. 

— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

2. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та по-
логах виплачується: 

застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6 
цього Закону, — у найближчий після дня призначення допомоги 
строк, установлений для виплати заробітної плати; 

застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та третій 
статті 6 цього Закону, — протягом десяти днів після призначення 
допомоги. 

<3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

виплачується: 

застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6 цього Зако-

ну, — у строк, установлений для виплати заробітної плати; 

застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та третій статті 6 цього 

Закону, — у дні, встановлені Фондом. >
— виключено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

4. Допомога на поховання призначається та виплачується <при 

народженні дитини та допомога на поховання призначаються і виплачуються> 
не пізніше дня, наступного за днем звернення.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

5. Призначене, але не одержане у зв’язку із смертю застрахова-
ної особи матеріальне забезпечення виплачується членам сім’ї, які 
проживали разом з нею, або спадкоємцям. 

Призначене, але не одержане застрахованою особою своєчасно 
матеріальне забезпечення виплачується за минулий час без обме-
ження будь-яким строком у розмірі, встановленому на час настання 
страхового випадку. 

Суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, 
що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахо-
ваній особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про 
індексацію грошових доходів населення. 
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Надміру виплачені суми матеріального забезпечення за за-
гальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
<народженням та> похованням, внаслідок зловживань з боку за-
страхованої особи або членів її сім’ї стягуються з них у судовому 
порядку. 

6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, 
виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням 
надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня 
відновлення працездатності, встановлення інвалідності, за-
кінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті 
застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утри-
манні.

— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

Стаття 53. Порядок розрахунку середньої заробітної 
плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, по вагітності та пологах 
1. При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забез-

печення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності 
та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах 
граничної суми місячної заробітної плати (доходу) за відпрацьо-
ваний час, на яку нараховуються страхові внески на загальнообо-
в’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими <народженням 

та> похованням, відповідно до статті 21 цього Закону.
— доповнено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

2. Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання 
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

Розділ IX 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. 
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опу-

блікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти 
у відповідність з ним, а також забезпечити приведення нормативно-
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правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади у відповідність з цим Законом. 

3. До приведення законів України та інших нормативно-правових 
актів у відповідність з цим Законом закони України та інші норма-
тивно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить 
цьому Закону. 

4. Визначити Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності правонаступником Фонду соціального страхування 
України. 

5. До стабілізації економічного становища в Україні розмір ви-
плати, передбачений статтею 46 <розмір виплат, передбачених статтями 

41, 43, 46> цього Закону, визначається Верховною Радою України 
щороку виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
одночасно з встановленням розміру страхових внесків з поступовим 
наближенням виплат до прожиткового мінімуму.

— змінено Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI

6. Установити, що до 1 липня 2001 року функції виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності, його відділень та їх робочих органів виконуватимуть 
виконавча дирекція Фонду соціального страхування України, його 
відділень та їх робочі органи. 

Президент України Л. КУЧМА 


