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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

01008, м.Київ-8. вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-35, е-таіі: $руг@га<іа.£ОУ.иа

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів розглянуто звернення депутатів Миколаївської міської 
ради VIII скликання (рішення № 10/3 від 01.10.2021) щодо необхідності 
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році і в межах 
визначених повноважень повідомляємо наступне.

Цілком погоджуємось, що на сьогодні одним із найактуальніших та 
найболючіших є питання соціальної підтримки вразливих категорій 
населення, оскільки йде мова про людей літнього віку, які потребують 
особливої уваги та захисту.

З метою покращення пенсійного забезпечення українців Урядом 
здійснено заходи щодо підвищення розміру пенсій. Середня пенсія в Україні 
зросла за півтора роки майже на 27% або на 833 гривні та складає 
3 916 гривень проти 3 083 гривень на 01.01.2020.

З 1 березня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.02,2021 № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту 
пенсіонерів у 2021 році» (зі змінами) проведено щорічну індексацію пенсій 7,9 
млн. пенсіонерів (середній розмір підвищення 286 гри) шляхом збільшення 
показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, на коефіцієнт 
1, 11.

З квітня 2021 року проведено перерахунки пенсій працюючих 
пенсіонерів.

На початку 2020 року осіб, які отримували найнижчі пенсії (менше 2000 
грн.) було майже 4 мільйони. На липень 2021 року пенсії підвищені понад цю 
межу для 2,4 мільйонів людей і планується, що в 2022 році для всіх пенсіонерів 
розмір пенсії складатиме понад 2 000 грн.

При цьому за останні роки на понад 50 % збільшилася кількість 
пенсіонерів, які одержують пенсію в розмірі від 3 000 грн до 4 000 грн.

Забезпечено послідовне виконання програми Президента України 
Зеленського В.О, про збільшення соціальних виплат людям старшого віку.

Миколаївська міська рада

вул. Адміральська, 20, 
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З 1 квітня 2020 року 1,4 млн осіб віком 80 + встановлена до пенсії 
щомісячна компенсаційна виплата у сумі до 500 грн., а також збільшено до 
2 600 гривень (на 60 відсотків) мінімальну пенсійну виплату для цих осіб з 
урахуванням страхового стажу не менше 25 років для чоловіків та 20 років для 
жінок.

З 1 жовтня 2021 року встановлено додаткову виплату щомісячної 
компенсації до пенсії для більше 1 мли осіб віком від 75 до 80 років у сумі до 
400 грн, а також збільшено до 2 500 гривень (на 35 відсотків) мінімальну 
пенсійну виплату для цих осіб з урахуванням страхового стажу не менше 25 
років для чоловіків та 20 років для жінок.

У рамках зазначеної програми підвищення до пенсії одержать майже 
40 відсотків пенсіонерів.

5,2 тис осіб з числа сімей військовослужбовців, які загинули під час 
участі в антитерористичнш операції / операції об’єднаних сил, з І серпня 
2020 р. одержують підвищення до пенсії у середньому на 2 041 грн., а для 432 
тис. пенсіонерів з числа військовослужбовців з 1.07.2021 встановлено 
щомісячне підвищення до пенсії у сумі до 2 000 грн.

Для 35,9 тис осіб, віднесених до першої категорії потерпілих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, з 1 липня 2021 року збільшено мінімальні розміри 
пенсій по інвалідності в середньому на 2 337 грн. З 1 січня 2022 року 66 тис 
осіб з інвалідністю з числа цивільних ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 
одержать додатково підвищенні пенсії в середньому на 20 відсотків,

З 1.07,2021 встановлена адресна допомога до пенсії учасникам бойових 
дій та учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, що забезпечує 
мінімальні пенсійні виплати для цих осіб на рівні вище фактичного 
прожиткового мінімуму.

Крім того, з 1 грудня 2021 року буде підвищено:
мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 30 років, а у 

чоловіків 35 років страхового стажу (20/25 років відповідно, для пенсій, 
призначених до 01.10.2011) до 1 934 грн у зв’язку зі збільшенням з 01.12.2021 
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також 
розміри надбавок і підвищень до пенсії, які визначаються на його основі;

мінімальний розмір пенсії для осіб, які досягай віку 65 років, за 
наявності у жінок ЗО років, а у чоловіків 35 років страхового стажу до 2 600 грн 
(який установлено в розмірі 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 
у зв’язку зі збільшенням з 1 грудня 2021 розміру мінімальної заробітної плати.

З метою реалізації зазначених вище ініціатив 6 жовтня и.р. Уряд ухвалив 
постанову № 1033 «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України 
на 2021 рік», відповідно до якої збільшено бюджет Пенсійного фонду на 18,5 
млрд грн у 2021 році - з 498,3 млрд грн. до 516,8 млрд грн.

Продовжуючи відповідні ініціативи, для розгляду на засіданні Уряду 
спрямовано підготовлений Мінсоцполітики проект постанови Кабінету 
Міністрів України про підвищення в 2022 році мінімальної пенсійної виплати 
для осіб віком від 70 років і старше до 3 000 грн, а також встановлення 1,7 млн
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осіб віком від 70 до 75 років щомісячної компенсаційної виплати до пенсії у 
сумі до 300 гривень.

Крім того, 9 вересня 2021 року Верховна Ради України схвалила в 
першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення пенсійного законодавства (реєстр. № 4668), яким 
передбачено законодавче закріплення дати проведення щорічної індексації 
пенсій з 1 березня, а також встановлення єдиного порядку індексації пенсій 
науковців, військовослужбовців, державних службовців, працівників органів 
місцевого самоврядування, та інших. Після завершення у Комітеті підготовки 
законопроекту до розгляду у другому читанні та прийняття Закону у програму 
індексації буде включено всі категорії одержувачів пенсій.

Наразі, враховуючи завершення формування проекту держбюджету на 
2022 рік одним з найважливіших питань є закладення необхідного фінансового 
ресурсу для реалізації всіх вищезазначених ініціатив щодо поліпшення 
пенсійного забезпечення громадян.

Водночас вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого 
самоврядування можуть встановлювати за рахунок власних коштів і 
благодійних надходжень додаткові до передбачених законодавством гарантії 
щодо соціального захисту населення, порядок надання яких визначається 
цими органами.

Разом з тим враховуючи суспільну значимість та з огляду на 
підвідомчість порушеного Вами питання, зазначене звернення надіслано до 
Кабінету Міністрів України з проханням ретельно опрацювати порушене 
питання та, у разі доцільності, внести пропозиції щодо шляхів їх 
врегулювання.

Про результати розгляду Вас буде повідомлено визначеним Кабінетом 
Міністрів України органом центральної виконавчої влади додатково.

З повагою

Голова Комітету Г.Третьякова

С тер  1.1. 255-41-60

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
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Миколаївська міська рада 
Миколаївського району 
Миколаївської області 
VIII скликання

Постійна комісія міської ради з 
питань прав людини, дітей, сім’ї, 
законності, гласності, антикорупційної політики, 
місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності та етики

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 18 
від 05.11.2021

Засідання постійної комісії міської 
ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, 
законності, гласності, антикорупційної політики, 
місцевого самоврядування, депутатської 
діяльності та етики

Присутні депутати Миколаївської міської ради VIII скликання:
Голова постійної комісії: О. В. Кісельова 
Секретар постійної комісії: Т. М. Домбровська 
Члени постійної комісії: В. С. Транська, Є. В. Павлович 
Відсутні члени постійної комісії: Л. А. Дробот, А. О. Ільюк

Запрошені та присутні:
Степанець Ю. Б. -  заступник міського голови;
Бєлан В. М. — директор департаменту з надання адміністративних послуг 
Миколаївської міської ради;
Василенко С. М. -  директор департаменту праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради;
Цимбал А. А. -  директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської 
міської ради;
Шуліченко Т. В. -  директор департаменту економічного розвитку Миколаївської 
міської ради;
Іванова Л. І. -  заступник начальника управління з фінансово-економічних питань 
управління освіти Миколаївської міської ради;
Гончарук В. Б. -  директор центру соціальних служб Миколаївської міської ради; 
Пушкар О. А. -  начальник управління апарату Миколаївської міської ради;

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
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Коваленко М. В. -  депутат Миколаївської міської ради VIII скликання;
Заявники;
Представники ЗМІ та інші особи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

РОЗДІЛ 2.
Розгляд звернень відділів, управлінь виконкому, департаментів, адміністрацій

районів та інших установ міста

2.6. Лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної 
Ради України за вх. № 5105 від 28Л0.2021 (за вих. № 04-30/10-2021/330107 
від 26Л 0.2021) про результати розгляду звернення депутатів Миколаївської міської 
ради VIII скликання (рішення №103 від 01.10.2021) щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році.
Висновки постійної комісії:
1. Опублікувати лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
Верховної Ради України за вх. № 5105 від 28.10.2021 (за вих. № 04-30/10-2021/330107 
від 26.10.2021) про результати розгляду звернення депутатів Миколаївської міської 
ради VIII скликання (рішення №103 від 01.10.2021) щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році на офіційному сайті Миколаївської 
міської ради.
2. Направити лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
Верховної Ради України за вх. № 5105 від 28.10.2021 (за вих. № 04-30/10-2021/330107 
від 26.10.2021) про результати розгляду звернення депутатів Миколаївської міської 
ради VIII скликання (рішення №103 від 01.10.2021) щодо необхідності підвищення 
пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році на розгляд постійних комісій міської 
ради.
3. Взяти до відома лист Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 
ветеранів Верховної Ради України за вх. № 5105 від 28.10.2021 (за вих. № 04-30/10- 
2021/330107 від 26.10.2021) про результати розгляду звернення депутатів 
Миколаївської міської ради VIII скликання (рішення №103 від 01.10.2021) щодо 
необхідності підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021 році.
Голосували: «за» -  4, «проти» -  0, «утримались» -  0.

Голова комісії (підпис) О. КІСЕЛЬОВА

Секретар комісії (підпис) Т. ДОМБРОВСЬКА

Витяг з протоколу правильний

Головний спеціаліст відділу 
інформаційного та правового
контролю управління апарату ради К. ДОВБЕНКО

ДОКУМЕНТ СЕДАСКОД
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