Ё

.

мініствгство
С0Ц1АлЬн01 політики Уквхїни
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, ЗІ 10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 Б-н1аі1: іпГо@іг11ѕр,§оу,μа,
Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35219001004117 в ДКСУ м. Киева, МФО 820172

'2' 1~0*«. *;,9,1<;

за ъеае [ь/Ющг/тва

На “Ё

від

__

ј-

Кабінет Міністрів України

_

.

. 1

11ро звернення профспілки працівників |
освіти і науки України

Комітет
__

Верховної

_

Ради

__

України
з питань еошальноі
_
ПОЛІТИКИ,

За Н ННТОСТІ

Т11

иенсіиного забезпечення
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освіти і науки України
бул. Дружби народів, 5, к. 511,
м. Київ,
01042

Міністерством соціальної політики України на виконання доручення
Віце-премієр-міністра України В. Кириленка від 16.04.2015 Ма 15787/1,11-15 до

листа Комітету Верховної Ради України 3 питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення від 09.04.2015 На 04-34/14-88768
розглянуто звернення профспілки працівників освіти і науки України та, в
межах компетенції, повідомляємо.
Верховною Радою України 02 березня 2015 року прийнято Закон України
,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсііёіного
забезпечення” На 213-УПІ, розроблений з метою створення умов для стабілізації
фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України та удосконалення
окремих положень пенсійного забезпечення.
Зазначеним Законом, зокрема, внесено зміни до статті 24 Закону України
,,Про наукову і науково-технічну діяльність”, якими передбачено з 01 квітня
2015 року пенсію, ггризначену особі відповідно до цієї статті, в періо,дμр9боти,на
посадах, _які дають управотна призначерннярр пенсії / _що_місяин,о_го довічнощъ
грошового утримання у,_,иоряд_ку та на урмовахьпередбачеі-1.их,_цимЗаконом,

заІншими Україна „Діас ДЄРЖНВНУ <>НУЖбУ”¬ ¬¬Пр0 Пв0ву1;ШУРУ””¬ ¬.-.11в0 <>1;а1їУ<2
народного депутата Украі`ниЇЇ,,,Про судоустрій і статус, судді,вЇ,*' виплачувати в
розмірі, обчисленому відповідно до Закону України ,,Про загальнообов`язковс
державне пенсійне страхування”.
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Тимчасово з 01 квітня 2015 року до 31 грудня 2015 року у період роботи
особи на інших посадахїроботах, пенсії, призначені відповідно до цісї статті,

розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків
призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно Закону України
,,Про наукову і науково-технічну діяльність” поновлюється.

Обмеження щодо виплати пенсії працюючим пенсіонерам не поширюється
на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій та осіб,
на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 Закону України ,,Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Разом з тим зазначаємо, що Міністерством соціальної політики України
спільно з іншими заінтересованими органами виконавчої влади в рамках
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схвалсноіо
Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року М 26-\/ІІІ
розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів
України
щодо
запровадження
накопичувальної
системи
загальнообовіязкового державного пенсійного страхування та єдиних
принципів нарахування пенсій”, яким, зокрема уточнюються норми до статті 47
Закону України ,,Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”.

Заступник Міністра

Мазур О. М.
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