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                                         ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                         

                                       Шановний Андрію Олексійовичу! 
                

До мене, як до народного депутата України, звернулася мешканка 

Пологівського району Запорізької області Гринько Любов Миколаївна, яка 

просить посприяти у відміні норми Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 

березня 2015 року № 213-VIII щодо скасування пенсій для працюючих осіб.     

 В своєму зверненні вона зазначає, що відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII були внесені зміни до 

пенсійного забезпечення державних службовців, а саме ці зміни регулюють 

питання пенсійного забезпечення виплати пенсій пенсіонерам, які працюють на 

«спеціальних» посадах. Внесені до 14 «пенсійних» законів зміни передбачають, 

що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються 

до звільнення з роботи.  

На сьогоднішній день заробітна плата державного службовця районної 

державної адміністрації не спрямована на задоволення потреб, більш того є 

неефективною з боку кількісних та якісних показників. Норма Закону № 213- 

VIII щодо припинення виплати пенсійного забезпечення державним 

службовцям VI-VII категорій тільки погіршила ситуацію матеріального 
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забезпечення та нівелювала норми щодо гарантій забезпечення прав державних 

службовців.  

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» мінімальною 

заробітною платою є законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 

просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану роботу. При цьому робота у відділах апарату районних державних 

адміністрацій потребує широкого спектру знань, вмінь та навйчок і не є 

вузьконрофільиою, але є найнижче оплачуваною.  

Пенсія заявниці призначена за вислугою років як працівнику освіти 

(тобто, не як державному службовцю) і складає 1155 грн. (не виплачується з 

01.04.2015. Загальний стаж роботи 38 років 9 місяців, стаж державної служби - 

11 років 7 місяців. Оклад начальника відділу апарату райдержадміністрації до 

01.01.2016 становив 1378 грн. 

Виходячи з зазначеного вище, прошу Вас, ініціювати відміну норми 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII щодо 

скасування пенсій для працюючих осіб  хоча б VІ-VІІ категорій працівників, 

заробітна плата, яких не здатна забезпечити їх нормальний прожитковий рівень 

та віднести до категорії осіб, у яких розмір пенсії менше 150 відсотків 

прожиткового мінімуму виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного 

розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для 

осiб, якi втратили працездатнiсть. (Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення»).  

Про результати розгляду звернення прошу  повідомити мене та заявницю 

за адресою: Запорізька обл., м. Пологи, вул. А.Корнєва, 84, у встановлений 

законом строк. 

 

   З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


