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Першому заступнику Голови Комітету 
з питань соціальної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення 
КАПЛІНУ С.М.

копія:
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Шановний Сергію Миколайовичу!

До Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування надійшло звернення 
Рівненської обласної ради щодо законодавчого врегулювання перерахунку 
пенсій, які були призначені до 1 травня 2016 року відповідно до Закону України 
«Про державку' службу».

З огляду на те, що питання державної політики у сфері пенсійного 
забезпечення належить до предмету відання Комітету з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, надсилаємо зазначене 
звернення для розгляду, про результати якого просимо поінформувати заявника.

Додаток: на 2 арк. на першу адресу.

З повагою
/

Голова Комітент С.ВЛАСЕНКО
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Г олові
Рівненської обласної ради 

ДАНИЛЬЧУКУ О. Ю.
Майдан Просвіти, І, 

м. Рівне,
Рівненська обл., 33013 

Шановний Олександре Юрійовичу!

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення розглянуто рішення Рівненської 
обласної ради від 27.07.2018 року № 1069 «Про звернення Рівненської 
обласної ради до Президента України Порошенка П. О.. Голови Верховної 
Ради України Парубія А. В. та Прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б. 
щодо законодавчого врегулювання перерахунку пенсій, які були призначені 
до І травня 2016 року відповідно до Закону України «Про державну службу», 
що надійшло від Комітету Верховної Ради України з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, і, в межах 
предмету відання, повідомляємо наступне.

Зміст рішення Рівненської обласної ради доведено до відома народних 
депутатів України -  членів Комітету для використання у законопроектній 
роботі.

Водночас інформуємо, що пропозиції щодо перерахунку пенсій 
державним службовцям були предметом розгляду під час прийняття 
Верховною Радою України у другому читанні та в цілому проекту З а к о н у  
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій» (реєстр. № 6614, Закон України від 03.l0.20l~ року 
№ 2148-VIII), проте не знайшли підтримки.

Також інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано птоен- 
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів Ухта:-:; 
(щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, журналістам, працівниці-- 
органів місцевого самоврядування та іншим) (реєстр. № ~-0т в а
15.12.2017 року), поданий народним депутатом України Міщєнкоу С Г _і 
проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про д є г н і н -; 
службу» (реєстр. № 8262 від 11.04.2018 року), поданий народним деду~а_: . 
України Литвином В. М. У зазначених проектах пропонується врег*.'зс«в-іг»

РМ9 м  Уу;-
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питання щодо перерахунку вже призначених пенсій відповідно до Закону 
України «Про державну службу».

Інформуємо, що Комітет своїм рішенням від 04.04.2018 року 
рекомендував Верховній Раді України законопроект за реєстр. № 7406 за 
наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Законопроект за реєстр. № 7406 включено до порядку денного дев’ятої 
сесії Верховної Ради України восьмого скликання (Постанова Верховної Ради 
України від 18.09.2018 року № 2543-УІІІ).

Згідно з Планом роботи Комітету Верховної Ради України з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на період дев’ятої 
сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженого рішенням 
Комітету від 04 липня 2018 року (протокол № 99), законопроект за реєстр. 
№ 7406 пропонувався до розгляду парламентом у вересні 2018 року.

Враховуючи, що законопроект за реєстр. № 7406 не був розглянутий 
Парламентом у вересні та жовтні поточного року, Комітет планує внести 
пропозицію Голові Верховної Ради України включити цей законопроект до 
проекту розкладів пленарних засідань Верховної Ради України на 6-9 
листопада 2018 року.

Остаточно з приводу цього законопроекту народні депутати України 
будуть визначатися під час його розгляду у сесійній залі.

Головним Комітетом Верховної Ради України з опрацювання 
законопроект) за реєстр. .V« 8262 визначено Комітет з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, 
зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув зазначений законопроект за 
реєстр. № 8262 та своїм рішенням від 23.05.2018 року рекомендував 
Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти 
його за основу.

Водночас Комітет звернувся до Кабінету Міністрів України для 
розгляду порушених у рішенні питань та надання пропозицій щодо шляхів їх 
врегулювання. Про результати розгляду звернення буде поінформовано 
зазначеним органом.

На теперішній час вирішення питання перерахунку пенсій колишнім 
державним службовцям залишається нагальним. Комітет і надалі буде 
вживати всіх можливих заходів в межах своїх повноважень з метою його 
врегулювання.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України» Комітети з питань, віднесених до 
предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування 
положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного 
тлумачення.

З повагою
Перший заступник 
голови Комітету С. М. Каплін


