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Голові Профспілки працівників

освіти і науки України
ТРУХАНОВУ Г.Ф.

Шановний Георгію Федоровпчу!
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення розглянуто Ваше звернення щодо оподаткування та зменшення
розміру пенсій наукових працівників.
Проект Закону України е:Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України. щодо Пенсійного забезпеченняв був поданий на розгляд

Верховної Ради

України Кабінетом

Міністрів України.

Законопроект

передбачав зміни у пенсійному законодавстві стосовно порядку призначення
пенсій за віком на пільгових умовах і за вислугу років, виплати пенсій
працюючим пенсіонерам, езаморожеиняв показника середньої заробі*п-тої

плати по Україні за гри календариі роки, що передують року звернення за
призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 20І3, 2014 роки, для всіх
пенсій, які будуть призначатися в наступних роках тощо.
Як зазначалося у Пояснювальній записці Кабінету Міністрів України
до проекту, це обумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного
та раціонального використання державних коштів та приведення до
фінансових можливостей дії положень окремих Законів України з метого
створення умов для стабілізації фінансового стану держави та удосконалення
окремих положень соціальної політики.
Слід зазначити, що Комітет робить все можливе для недопущення
погіршення
рівня
матеріального
забезпечення,
яке
залишається
пріоритетним, та буде вживати всіх заходів, спрямованих на вишукання
таких

Шляхів

вирішення

цієї

проблеми,

які

дозволять

досягти

збалансованості між фінансовою спроможністто Державного бюджету і

бюджету Пенсійного фонду України та соціальною справедпнвістю в
пенсійному забезпеченні.
Так, при розгляді на засіданнях Комітету проекту Закону України нПро
виесеъшя змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного

забезпеченняв (реєстр. Ле 2212), поданого Кабінетом Міністрів України, яким
передбачалось, зокрема, обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам,

Комітет запропонував передбачити, що обмеження пенсії працюючим
пенсіонерам буде тимчасовим - до 1 січня 2016 року. Враховуючи пропозиції
народних депутатів Комітетом також було прийнято рішення не обмежувати
пенсію для працюючих інвалідів І та ІІ групи; інвалідів війни ІІІ групи;
учасників бойових бій; членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових

дій. Крім того, було прийнято рішення вилучити норму щодо кзамороженняьъ
показника середньомісячної заробітної плати.
Верховною Радою України під час прийняття Закону України <-:Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного

забезпечення» Мз213-УЇІІ від 02.03.2015 року зазначені пропозиції Комітету
були враховані.
Щодо питання оподаткування пенсій повідомляємо, що відповідно до

Постанови Верховної Ради України від О4.12.2О14р. Не 2.2-УІІІ еПро перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України
восьмого скпиканняв питання податкової політики віднесені до предмету
відання Комітету з питань податкової та митної політики.

Крім того, звертаємо увагу, що на розгляд Верховної Ради України
подано проект Закону про внесення змін до Закону України кПро наукову і
науковотехнічну діяльність;›› (щодо збереження науково-педагогічного
кадрового потенціалу країни) (р.1\Ге 2528), який спрямовано на врегулювання
порушених Вами питань.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до статті 21 Закону України
«Про Комітети Верховної Ради Україниіі розіяснення комітетів не мають
статусу офіційного тлумачення.
Водночас, поділяючи Вашу стурбованість зниженням рівня життя
пенсіонерів, людей похилого віку, які достойно працювали, заробили собі
пенсію, а сьогодні опинилася на межі виживання, та керуючись нормою
статей 4, 13, 14 Закону України е:Про комітети Верховної Ради Українив,
Комітет, зі свого боку, звернувся до Кабінету Міністрів України, як вищого
органу в системі виконавчої влади, що забезпечує проведення фінансової,

податкової політики, політики у сфері соціального захисту, та наділений
правом законодавчої ініціативи, для детального вивчення порушених питань
та внесення пропозицій щодо шляхів їх врегулювання.
За наслідками розгляду Вас буде поінформовано додатково.

З повагою
Голова Комітету
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