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  З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
“Про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні” 

 
 Цей Закон передбачає скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні, 
існування яких суперечить положенню частини другої статті 24 Конституції 
України. 

 

Стаття 1 
 Скасувати пункт 13 розділу XV Закону України “Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування”. Відповідно пункт 14 цього Закону вважати 
пунктом 13, пункт 15 - пунктом 14, пункт 16 - пунктом 15. 
 

Стаття 2 
 Особам, які мають право на отримання пенсій відповідно до законів 
України “Про державну службу”, “Про Кабінет Міністрів України”, “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 державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, Митного кодексу 
України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, 
проводиться обчислення розмірів цих пенсій відповідно до Закону України 
“Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.  
 

Стаття 3 
 Для обчислення розмірів пенсій особам, яким були призначені пенсії до 
31 грудня 2003 року включно, може застосовуватися порядок обчислення 
пенсій, що встановлений в Законі України “Про пенсійне забезпечення”, та 
порядок перерахунку пенсій, що встановлений в статті 43 Закону України “Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування”. 
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 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін із дня опублікування 

цього Закону підготувати і подати на розгляд до Верховної Ради України 
пропозиції про проведення законів України у відповідність із цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом; 

вжити заходів щодо допомоги у питанні видачі пенсіонерам додаткових 
документів про стаж, заробіток тощо у зв’язку з набранням чинності цього 
Закону; 

виплачувати пенсію у мінімальному розмірі, що встановлений в Законі 
України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” тим 
особам, які не встигли подати усіх необхідних документів у зв’язку з 
набранням чинності цього Закону; 

доплатити різницю сум пенсій без обмеження будь-яким строком, після 
подачі особами усіх необхідних документів у зв’язку з набранням чинності 
цього Закону.  
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