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На цьому тижнi народнi депутати мають
розпочати розгляд законопроекту 
«Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсiйної
системи». Оскiльки це стосується всiх
без винятку українцiв, аби ще раз
роз’яснити позицiю уряду, ми вирiшили

пiдготувати спецiальний випуск «УК». 
В ньому ви ознайомитеся не лише 
з точкою зору урядовцiв, а й науковцiв
та експертiв, i зможете отримати
вiдповiдi на найгострiшi запитання, 
що стосуються реформування 
пенсiйної системи.
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СЕРГIЙ ТIГIПКО:
«Мета пенсiйної
реформи — 
забезпечена
старiсть
українцiв»

СIМ ПЕНСIЙНИХ ЧУТOК
Головний аргумент
проти пенсiйної
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страх перед
невiдомiстю
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AКТУAЛЬНO

Сiм пенсiйних чуток
Є ПРОБЛЕМА. Головний аргумент проти пенсiйної реформи — 
страх перед невiдомiстю

Алiна ПОЛIЩУК  для «Урядового кур’єра»

Найближчим часом пенсiйна реформа, яка — пiсля По-
даткового кодексу — стала другою «страшилкою для

народу», може бути розглянута у Верховнiй Радi. Що нас
чекає пiсля цього? Пiдготовчий етап тривав достатньо, щоб
устигнути обрости чутками. Правдивими чи не дуже — iн-
ше питання. Зрозумiло, що диму без вогню не буває (якщо
тiльки нiхто спецiально не пiдриває димовi шашки), проте
бiльшiсть цих чуток мають явний характер «залякування».
Розглянемо сiм основних «пенсiйних» чуток, пов’язаних з
реформою пенсiйної системи.

Чутка №1:
пенсiйна реформа українцям 
не потрiбна

Затягуючи з прийняттям законопроекту, Верховна Ра-
да дала громадянам привiд для сумнiвiв. Дедалi частiше
у них виникає запитання: «Можливо, не треба?» Та аль-
тернативи немає, оскiльки солiдарна система пенсiйного
забезпечення, розроблена в СРСР, застарiла ще на по-
чатку 90-х. Вiдома у свiтi пiд назвою «pay-as-you-go-

system» (фiнансування пенсiйних виплат за рахунок вiд-
рахувань iз Фонду оплати працi i зарплати кожного пра-
цюючого в державний Пенсiйний фонд), ця система мог-
ла успiшно працювати лише в умовах командно-адмiнiс-
тративного управлiння. Тобто коли зайнятiсть працез-
датних громадян стовiдсотково регулюється державою.
Чи можна застосувати цю практику в нашi днi, коли дер-
жава не впливає нi на чисельнiсть працiвникiв на при-
ватних виробництвах (офiцiйно в 2009 роцi було скороче-
но близько 1 млн робочих мiсць), нi на зарплати на пiд-
приємствах (за даними Держкомстату, в минулому роцi
7% населення отримувало зарплату нижчу «мiнiмалки»)?
Очевидно, що нi.

Як наслiдок — зростає дефiцит Пенсiйного фонду: в
2009 р. нестача коштiв для виплати пенсiй становила 30
млрд грн. Торiк ця цифра зросла ще на 4,3 млрд грн. Ситу-
ацiя ускладнюється через об’єктивне старiння нацiї. Вже
до 2025 р. на 100 працюючих громадян припадатиме стiль-
ки ж пенсiонерiв. У такiй ситуацiї варiантiв мало: або то-
тальна невиплата пенсiй, або економiчний дефолт країни.
Або ж треба проводити пенсiйну реформу.

Чутка № 2: 
нинiшнiх пенсiонерiв посадять 
на мiнiмальний «пайок»

Це абсурдне припущення виникло у зв’язку з дебата-
ми щодо обмеження розмiрiв пенсiй. Сама по собi ця нор-
ма нарiкань не викликає: останнiм часом найвищi пенсiї
в нашiй країнi могли перевищувати мiнiмальнi в 75(!) ра-
зiв. Тому й було прийнято рiшення, вiдповiдно до якого
для всiх нових пенсiонерiв щомiсячне грошове утри-
мання з усiма доплатами обмежується 10 або 12 мiнi-
мальними пенсiями або 10—12 прожитковими мiнiму-
мами для осiб, якi втратили працездатнiсть (7,5—9 тис.
грн., за станом на 1 сiчня ц. р.). Для нинiшнiх пенсiонерiв,
у яких пенсiя менша цiєї суми, нiчого не змiниться. При-
вiлейованi пенсiонери, якi отримують захмарнi виплати
в десятки тисяч грн, можливо, будуть обмеженi 7,5—9
тис. грн.

Чутка № 3: 
реформа обмежує права працiвникiв
бюджетної сфери

Розмови про це точаться iз середини минулого року. Од-
нак бюджетникам хвилюватися не варто. Як i ранiше, за
наявностi 25 рокiв стажу вчителi, лiкарi й працiвники
культури можуть розраховувати на пенсiю незалежно вiд
вiку. Єдине обмеження торкнеться держслужбовцiв-чоло-
вiкiв, яким на 2 роки (з 60-ти до 62-х) пiдвищать загальний
порiг пенсiйного вiку. Проте зробити це планують поступо-
во: з 2014-го за 4 роки.

Стосовно вислуги рокiв, то вона пiдвищується лише для
вiйськових. Оскiльки молодi пенсiонери «у вiдставцi» сьо-
годнi сприймаються в суспiльствi з неприязню, реформа
мiнiмiзує можливiсть виходу на пенсiю в 35-рiчному вiцi. З
цього року вислуга рокiв для вiйськових збiльшиться з 20

до 25 рокiв, однак теж не вiдразу — на 6 мiсяцiв щороку уп-
родовж 10 рокiв. Крiм цього, зберiгаються гарантiї для iнва-
лiдiв, а також пiльговий порядок обчислення вислуги при
визначеннi розмiру пенсiї: за 20 рокiв — 50% зарплати (55%
— для звiльнених зi служби) i 3% — за кожний рiк вислуги
понад 20 рокiв.

Полiпшать i умови пенсiйного забезпечення бюджет-
никiв. Нi для кого не секрет, що через низький розмiр за-
робiтної плати (а тому й пенсiї) переважна бiльшiсть та-
ких працiвникiв сьогоднi продовжує працювати навiть
пiсля досягнення загальновстановленого пенсiйного вiку,
отримуючи i пенсiю, i зарплату одночасно. Враховуючи
цi обставини, згiдно з реформою впроваджується одно-
разова виплата 10 щомiсячних нарахованих пенсiй для
вчителiв, лiкарiв i працiвникiв культури та соцiальних
служб.

Чутка № 4: 
люди передпенсiйного вiку кинутi
напризволяще

Цього побоюються передусiм жiнки, адже пiдвищення
пенсiйного вiку для тих, хто народився до 31 сiчня 1956
року, неминуче. I сперечатися тут досить складно. Справ-
дi, жiнки, яким найближчим часом виповнюється 50—55
рокiв, опиняються в так званiй групi ризику. У першу чер-

гу, з вини роботодавцiв: найбiльшою небезпекою в цьому
вiцi можуть стати втрата роботи та проблеми з подаль-
шим працевлаштуванням. Тим паче, якщо пенсiйну ре-
форму розпочати зараз, то в уряду i у бюджету ще буде
часовий люфт, щоб мiнiмiзувати можливi негативнi нас-
лiдки i зробити процес переходу максимально безболiс-
ним. Збiльшувати пенсiйний вiк для жiнок будуть посту-
пово: за 10 рокiв щороку на 6 мiсяцiв. Значить, тi, хто на-
родився в березнi 1956-го, пiдуть на пенсiю не в 60, а в 55
з половиною рокiв.

До того ж, передбачено компенсаторний механiзм: доп-
лата 2,5% за кожнi 6 мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на пен-
сiю, починаючи з 55 рокiв. Iншими словами, якщо працiв-
ниця вийшла на заслужений вiдпочинок в 58 замiсть 55 ро-
кiв, вона отримає надбавку 15%. А за п’ять рокiв можна бу-
де пiдвищити свою пенсiю на чверть. Це важливо ще й то-
му, що нинi мiж пенсiями чоловiкiв i жiнок iснує великий
розрив (у середньому 1,3 тис. проти 870 грн.). Якщо посту-
пово не вирiвнювати пенсiйний вiк для чоловiкiв i жiнок, iз
сьогоднiшнiх 67% вiд середнього розмiру пенсiя жiнок
зменшиться до 30 або навiть 25%.

Чутка № 5:
пiсля реформи до пенсiї 
допрацюють  не всi

Головним аргументом проти збiльшення пенсiйного вiку
в Українi зазвичай називають низьку тривалiсть життя.
Начебто в цьому разi пенсiю платити буде просто нiкому. В
той же час об’єктивнi дослiдження свiдчать про протилеж-
не. Наприклад, для українських чоловiкiв пiсля досягнення
ними 60-рiчного вiку очiкувана тривалiсть життя стано-

вить 14 рокiв (у середньому 74 роки), що наближається до
показника iнших країн. А ось жiнки нашi пiсля 55-ти жи-
вуть ще чверть столiття. При цьому 80 рокiв — чи не най-
вищий показник серед iнших держав. Наприклад, у Вели-
кобританiї ця цифра не перевищує 78 рокiв, в Iталiї — 79, а
в Словаччинi та Угорщинi середня тривалiсть життя жiнок
узагалi обмежується 73-рiчним вiком.

Утiм, не слiд пiдводити якусь, нехай навiть умовну обме-
жувальну риску: кожен живе рiвно стiльки, скiльки йому
вiдмiряно. Сенс полягає в тому, щоб вирiвняти загальний
пенсiйний вiк незалежно вiд статi пенсiонера, як це зроб-
лено сьогоднi майже в усiх країнах свiту. А ось тi, хто хо-
че, може вийти на заслужений вiдпочинок достроково: на
пiвтора року ранiше встановленого термiну. Щоправда, ли-
ше в тому разi, якщо у них є потрiбний пенсiйний стаж (пiс-
ля реформи вiн пiдвищиться на 5 рокiв — до 30 i 35 рокiв
для жiнок та чоловiкiв вiдповiдно).

Чутка № 6: 
накопичувальна система 
буде краплею в морi 

Одна з головних причин проведення пенсiйної реформи
— велика вразливiсть чинної однорiвневої системи. Пiд
час кризи вона просто не в змозi працювати без постiйно
зростаючої бюджетної пiдтримки. Очевидно, що «для пiд-
страховки» потрiбен ще, як мiнiмум, один рiвень забезпе-
чення лiтнiх громадян — накопичувальна система пенсiй-
ного забезпечення. Ця iдея не нова. В Українi її намагають-
ся запровадити з 2003 року. Та й тодi, i тепер деструктив-
на критика гальмує цей процес. Суть нової системи поля-
гає в персональних пенсiйних рахунках, куди працюючi
будуть вiдраховувати певний процент вiд зарплати. За-
раз розмiр цього внеску планують установити в межах 2%
з наступним його щорiчним пiдвищенням на 1% (до 7%).
Критики стверджують, що нiбито 2 i навiть 7% — це «смiш-
на» сума, яка «на виходi» дасть майбутнiм пенсiонерам не-
велику надбавку до пенсiї. Однак за наявностi трудового
стажу 25—30 рокiв людина, що платила внески до другого
рiвня, накопичить на своєму рахунку десятки або навiть
сотнi тисяч гривень — це цiлком вiдчутна добавка до дер-
жавної пенсiї.

Чутка № 7: 
жодна реформа  не усуне проблеми
тiньових зарплат

Це навiть не чутки, а цiлком обгрунтоване припущення.
На сьогоднi у нашiй країнi найнижчий в Європi рiвень «бi-
лих» зарплат: у приватному секторi середньостатистична
щомiсячна плата за працю не перевищує 1,8 тис. грн, хоча
у державному секторi вона досягає 2,4-2,7 тис. грн. Євро-
пейцi щиро дивуються з таких цифр: у будь-якiй цивiлiзо-
ванiй країнi зарплати у приватному секторi значно вищi,
нiж у державному.

Та для нас це норма: згiдно з опитуваннями населення,
майже половина українських громадян отримують зарпла-
ту «в конвертах». I не хочуть нiчого змiнювати, оскiльки не
бачать сенсу у сплатi внескiв до Пенсiйного фонду вiд «бi-
лих» зарплат. Подiбну практику слiд змiнювати докорiнно.
I пенсiйна реформа якраз цьому i сприяє.

По-перше, частково буде розв’язано проблему нелегаль-
ної зайнятостi серед молодi. Пiдвищення пенсiйного стажу
на 5 рокiв (про що вже говорилося вище) поставить руба
питання неофiцiйного працевлаштування. Якщо нинi по-
над 40% українцiв вiком до 35 рокiв працюють «за уго-
дою», то пiсля реформи вони навряд чи погодяться мiнiмi-
зувати податковi витрати роботодавця за рахунок своєї
майбутньої пенсiї.

По-друге, вiдiграє свою роль накопичувальна система.
Прив’язка до вiдсотка вiд «бiлої» зарплати означає одне:
хто бiльше заробляє, той матиме бiльшу персональну до-
бавку до пенсiї. Отже, зацiкавленiсть працiвникiв в отри-
маннi легальної оплати працi зросте, а вiдповiдальнiсть ке-
рiвникiв за виплати зарплат «у конвертах» стане особис-
тою проблемою кожного з них.

Пiдсумовуючи, хочеться пiдкреслити: провести пенсiйну
реформу треба було ще в 2007 р., i саме на це попереднiй
уряд повинен був направити першi траншi вiд мiжнарод-
них фiнансових органiзацiй. Сьогоднi затягувати процес
уже не можна — за браку реформи країнi загрожує еконо-
мiчний колапс. Iншого виходу просто немає. Тут доречна
аналогiя з лiкарем i пацiєнтом: чим ранiше почати лiкуван-
ня, тим бiльше шансiв на одужання.

Ïåíñiéíà ðåôîðìà íå îáìåæóº ïðàâà
íèíiøíiõ ïåíñiîíåðiâ. Ìiíiìàëüíà ïåíñiÿ
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ЩO ЦIКAВИТЬ ЛЮДЕЙ

Найголовнiше — у запитаннях i вiдповiдях
У чому полягає суть накопи-

чувальної системи i чи готова до
неї країна? Який вiдсоток вiдра-
хувань спрямовуватиметься на
персональнi рахунки?

Вже нинi у пенсiйнiй системi
України на 10 платникiв внескiв
припадає 9 пенсiонерiв. За нез-
мiнностi рiвня участi населення
у пенсiйному страхуваннi до се-
редини 2020-х рокiв кiлькiсть
пенсiонерiв зрiвняється з кiль-
кiстю платникiв, а до кiнця прог-
нозованого перiоду — переви-
щуватиме на третину.

Такi демографiчнi перспекти-
ви вимагають пристосування
суспiльства й економiки до особ-
ливостей населення, що старiє,
де кiлькiсть пенсiонерiв переви-
щує чисельнiсть зайнятого насе-
лення. Саме з цiєю метою в Ук-
раїнi законодавством передба-
чено запровадження багаторiв-
невої пенсiйної системи.

Накопичувальна система за-
гальнообов’язкового державного
пенсiйного страхування базу-
ється на засадах накопичення
коштiв на iндивiдуальних пен-
сiйних рахунках i передбачає
механiзм їх успадкування. Така
система пенсiйного страхування
дозволить урiзноманiтнити дже-
рела отримання особою доходiв
у старостi та залучити додатковi
iнвестицiї в економiку держави.

Пiсля збалансування бюджету
Пенсiйного фонду України пе-
редбачається розпочати перера-
хування страхових внескiв до
Накопичувального пенсiйного
фонду. Розмiр страхового внеску
на дату впровадження системи
складатиме 2% заробiтної пла-
ти iз подальшим його щорiчним
пiдвищенням на 1% — 7%.

Були повiдомлення, що уряд
знайшов компенсатори тих до-
ходiв, якi планувалося отрима-
ти до Пенсiйного фонду вiд пiд-
вищення пенсiйного вiку для
жiнок. Чому ж пенсiйний вiк
усе-таки пiдвищується? Куди
подiлися «компенсатори»?

Головним аргументом проти
пiдняття пенсiйного вiку в Укра-
їнi зазвичай називають низьку
тривалiсть життя. Водночас, як
показують науковi дослiдження,
очiкувана тривалiсть життя для
чоловiкiв в Українi при досяг-
неннi 60 рокiв становить 14 ро-
кiв, що наближається до показ-
ника iнших країн. Для жiнок при
досягненнi пенсiйного вiку (55
рокiв) тривалiсть життя стано-
вить 25 рокiв, що є чи не найви-
щим показником тривалостi
життя на пенсiї серед iнших єв-
ропейських країн (Великобри-
танiя — 23 роки, Iталiя — 24,9
року, Нiмеччина — 20,9 року,
Словаччина — 18, Угорщина —
20 рокiв).

Програмою економiчних ре-
форм України на 2010-2014 роки
передбачено, зокрема, що пен-
сiйний вiк для жiнок i чоловiкiв
поступово буде вирiвняно (че-
рез пiдвищення на 6 мiсяцiв
кожного року впродовж 10 рокiв
для жiнок з 55 до 60 рокiв). У той
же час на перiод пiдвищення вiку
це буде компенсуватися шляхом
збiльшення пенсiї для жiнок на
2,5% за кожнi 6 мiсяцiв бiльш
пiзнього виходу на пенсiю.

Нинi iснує розрив мiж розмi-
рами пенсiй жiнок i чоловiкiв.
Для жiнок встановлено нижчу
межу працездатного вiку, вони
мають меншу тривалiсть стажу,
заробiтна плата жiнок в серед-
ньому майже на 30% нижча, нiж
у чоловiкiв. Нижча межа пенсiй-
ного вiку та, вiдповiдно, менша
тривалiсть стажу спричинюють
вiдчутно нижчий розмiр пенсiї,

зумовлюючи бiльший ризик бiд-
ностi жiнок пiсля досягнення
пенсiйного вiку.

Заробiток за скiльки рокiв
треба буде брати тим, хто вихо-
дитиме на пенсiю в 2011 роцi?
Чи зберiгається правило, що
майбутнiй пенсiонер за бажан-
ням може виключати iз розра-
хунку заробiток за «невдалi»
роки i в якому саме обсязi?

Для обчислення пенсiї врахо-
вуватиметься заробiтна плата за

весь перiод за даними персонi-
фiкацiї. При цьому передбача-
ється зберегти нинi iснуючi
правила «оптимiзацiї» заробiт-
ку i навiть деяким чином розши-
рити їх, у першу чергу за перiо-
ди, коли страховi внески спла-
чувались за рахунок державно-
го бюджету (перiод догляду за
дитиною до 3-х рокiв, за дити-
ною-iнвалiдом, перiод строкової
вiйськової служби).

Чи змiняться пенсiї вчите-
лiв, лiкарiв, працiвникiв куль-
тури?

На сьогоднi працiвники бюд-
жетної сфери (працiвники освi-
ти, охорони здоров’я, культу-
ри) мають право на призначення
пенсiї за вислугу рокiв за наяв-
ностi вислуги вiд 25 до 30 рокiв,
незалежно вiд вiку. Однак через
низький розмiр заробiтної плати
(а вiдповiдно i пенсiї) переважна
бiльшiсть таких працiвникiв
сьогоднi продовжує працювати
й пiсля досягнення загально-
встановленого пенсiйного вiку та
отримує пенсiю i заробiтну пла-
ту одночасно. Зважаючи на це,
передбачається пiдвищити пре-
стижнiсть роботи працiвникiв
бюджетної сфери шляхом вип-
лати їм одноразової грошової
допомоги при виходi на пенсiю
на рiвнi такої самої виплати для
державних службовцiв — у роз-
мiрi 10 призначених мiсячних
пенсiй. Усi запропонованi змiни
для працiвникiв бюджетної сфе-
ри жодним чином не стосуються
вже призначених пенсiй. Пенсiї,
що були призначенi до набрання
чинностi законопроекту, випла-
чуватимуться у тих самих роз-
мiрах, без будь-яких змiн. Окрiм
того, законопроектом збережено
право на пенсiю за вислугу ро-
кiв, тобто за наявностi 25 рокiв
спецiального стажу пiсля звiль-
нення з роботи призначатиметь-
ся пенсiя незалежно вiд вiку.

Якi змiни торкнуться пен-
сiйного забезпечення вiйсько-
вослужбовцiв i зокрема, як кон-
кретно розв’язано проблему
визначення спецiального стажу

роботи (служби) в календарно-
му обчисленнi?

Законопроектом передбача-
ється внести певнi змiни до пен-
сiйного забезпечення вiйськових
пенсiонерiв. Основне питання,
яке передбачається розглянути,
— це усунення можливостi ви-
ходу на пенсiю у 30-35-рiчному
вiцi, що на сьогоднi сприймаєть-
ся як один iз найбiльш соцiаль-
но-негативних чинникiв. Що
стосується вiйськових (а та-
кож i пожежникiв та iнших

службовцiв), якi мають трива-
лу вислугу рокiв, жоднi змiни їх
не стосуватимуться i вони от-
римуватимуть пенсiї в тих же
розмiрах, що i на сьогоднi.

Передбачається з 2011 року:
— запровадити календарне

обчислення вислуги рокiв при
визначеннi права на пенсiю;

— залишити пiльговий поря-
док обчислення вислуги рокiв
при визначеннi розмiру пенсiї:

за 20 рокiв вислуги (з урахуван-
ням пiльгового обчислення) —
50% заробiтної плати (55% — для
звiльнених у вiдставку) та 3% за
кожен рiк вислуги понад 20 ро-
кiв;

— поступово, щороку на 1 рiк,
збiльшити вислугу рокiв для
визначення права на пенсiю за
вислугу рокiв з 20 до 25 рокiв;

— обмежити пенсiї макси-
мальним розмiром 12-ти про-
житкових мiнiмумiв для осiб, якi
втратили працездатнiсть;

— зберегти дiючий механiзм
виплати пенсiї працюючим вiй-
ськовим.

Чи планує влада починати
пенсiйну реформу «з себе»? Чи
зберiгається в нинiшньому виг-
лядi механiзм призначення спе-
цiальних пенсiй (держслужбов-
цi, науковцi, суддi, прокурори,
журналiсти державних та ко-
мунальних ЗМI тощо)? Чи
збiльшується (i на скiльки саме
по рiзних категорiях) перiод, за
який враховується заробiтна
плата, при визначеннi спецiаль-
них пенсiй? Який коефiцiєнт
замiщення (зарплати пенсiєю)
передбачається для рiзних ка-
тегорiй спецпенсiонерiв?

Планується встановити до-
сить суттєвi обмеження для

спецiальних пенсiй (народнi де-
путати, суддi, працiвники Нацi-
онального банку України, мит-
ної служби, науковi працiвники,
журналiсти державних та кому-
нальних засобiв масової iнфор-
мацiї тощо), зокрема їх стосува-
тиметься:

— встановлення максималь-
ного розмiру пенсiї на рiвнi 12
прожиткових мiнiмумiв для осiб,
якi втратили працездатнiсть;

— збiльшення перiоду, за
який їм враховується заробiтна
плата для обчислення пенсiї, з
24-х до 60-ти мiсяцiв;

— зниження максимального
вiдсотка для визначення розмi-
ру пенсiї (коефiцiєнта замiщен-
ня);

— виплата спецiальних пенсiй
при продовженнi роботи прово-
дитиметься у розмiрi трудової
пенсiї.

Зазначене обмеження не по-
ширюватиметься на нинiшнiх
пенсiонерiв. Пенсiї їм i надалi
виплачуватимуться у повному
розмiрi незалежно вiд заробiтної
плати.

Як виплачуватимуть спец-
пенсiї працюючим пенсiонерам?
Чи втрачатиме працюючий пен-
сiонер право на спецпенсiю при
змiнi мiсця роботи (йому випла-
чуватимуть лише трудову)?

Виплату спецiальних пенсiй
(державним службовцям, нау-
ковим працiвникам, депутатам,
працiвникам органiв прокурату-
ри та суду, органiв мiсцевого са-
моврядування, журналiстам) за
перiод роботи передбачається
здiйснювати у розмiрi трудової
пенсiї. Пiсля звiльнення з робо-
ти — виплата пенсiй здiйсню-
ється у розмiрах, визначених
спецiальними законами.

Чи буде лiквiдовано розриви
мiж «надвеликими» i мiнiмаль-
ними розмiрами пенсiй? Якщо

так, то яким чином це плануєть-
ся зробити?

Щодо скорочення надвисоких
пенсiй пропонується встановити
максимальний розмiр пенсiї на
рiвнi 12 розмiрiв прожиткового
мiнiмуму для осiб, якi втратили
працездатнiсть. Виходячи з роз-
мiру прожиткового мiнiмуму на
сiчень 2011 року (750 грн) це ста-
новить 9 000 грн. У 2011 роцi об-
меження розмiру пенсiї стосува-
тиметься приблизно 400 осiб, якi
вийдуть на пенсiю вперше.

Закон зворотної дiї не має.
Згiдно з Конституцiєю України
(ст. 22) при прийняттi нових за-
конiв або внесеннi змiн до чин-
них законiв не допускається
звуження змiсту та обсягу iсну-
ючих прав i свобод. Тому обме-
ження пенсiй максимальним
розмiром не стосується тих пен-
сiонерiв, якi оформили пенсiю
до 2011 року. Заразом передба-
чається, що пенсiї, якi переви-
щують встановлений макси-
мальний розмiр, не будуть iн-

дексуватися або пiдвищуватись
у випадках, передбачених зако-
нодавством, до того часу, коли
їхнiй розмiр вiдповiдатиме мак-
симальному. Крiм того, за ре-
зультатами громадського об-
говорення розглядається пи-
тання обмеження пенсiї не 12-
ма, а 10-ма прожитковими мi-
нiмумами та поширення цього
обмеження на нинiшнi бiльш ви-
сокi пенсiї.

Як вказують експерти, у разi
запропонованого збiльшення на
10 рокiв нормативного стажу
для призначення пенсiй за вi-
ком (до 30 рокiв для жiнок i 35
рокiв — для чоловiкiв), вiдпо-
вiдно, на тi самi 10 рокiв скоро-
титься понаднормовий стаж i
Пенсiйний фонд виплачувати-
ме надбавки за понаднормовий
стаж уже в менших розмiрах.
Зрозумiло, що це призведе до
щомiсячного зменшення на
кiлька десяткiв гривень виплат
практично для всiх пенсiонерiв
України. Уточнiть, будь ласка,
скiльки саме коштiв недопла-
чуватимуть пенсiонерам через
цi манiпуляцiї з надбавками?
Яку економiю коштiв на пенсiо-
нерах закладає тут Кабiнет Мi-
нiстрiв?

Зазначена норма поширюва-
тиметься лише на пенсiї, якi
вперше будуть призначатися
пiсля набрання чинностi закону.
Ранiше призначенi пенсiї випла-
чуватимуться у встановлених
розмiрах, без будь-яких обме-
жень.

Окрiм того, слiд зазначити, що
новi пенсiї призначаються з
бiльш високого показника серед-
ньої заробiтної плати i їх пере-
вищення розмiрiв ранiше приз-
начених пенсiй вже сьогоднi до-
сягає 70%.

Списки № 1 i № 2 вже зовсiм
вiдмiняються чи нi?

Законопроектом не передба-
чається лiквiдацiя чи звуження
будь-яких прав на достроковий
вихiд на пенсiю за роботу в
шкiдливих умовах та обчислен-
ня пiльгового стажу. Всi норми,
передбаченi законодавством,
дiятимуть без будь-яких обме-
жень чи змiн. Не передбачено
також будь-яких обмежень у
виплатi пенсiй працюючим пен-
сiонерам, за виключенням но-
вопризначених спецiальних
пенсiй.

Виплата трудових пенсiй
працюючим пенсiонерам буде
проводитися в повному обсязi,
незалежно вiд розмiру отриму-
ваної зарплати.

Що стосується пенсiй, призна-
чених до досягнення пенсiйного
вiку пiсля скорочення штатiв та
за станом здоров’я, то обов’язко-
вою умовою призначення таких
пенсiй є звiльнення з роботи, i
призначаються вони для ком-
пенсацiї втрати роботи. Тому за-
конопроектом i передбачено
припинення їх виплати при по-
дальшому працевлаштуваннi до
досягнення загальновстановле-
ного пенсiйного вiку. Пiсля до-
сягнення пенсiйного вiку такi
пенсiї виплачуватимуться без
будь-яких обмежень.

За листами, 
що надiйшли на електронну

пошту Мiнiстерства соцiальної
полiтики України
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Пенсiйну систему останнiм ча-
сом реформують у багатьох

країнах свiту. Рiч у тiм, що насе-
лення невпинно старiшає в усьому
свiтi, i урядам важко забезпечити
пенсiйнi виплати. В Українi зараз
мiльйони пенсiонерiв отримують
кошти, на якi дуже важко прожити.
Тож проблема реформ пенсiйного
забезпечення актуальна i для нас.

У груднi минулого року розпоча-
лося широке громадське обгово-
рення законопроекту «Про заходи
щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсiйної системи».
За цей час вiдбулися численнi зус-
трiчi з роботодавцями, профспiл-
ками, громадськими органiзацiями,
проводилися «круглi столи» та
«прямi лiнiї», аби почути думки
людей. Якi ж пропозицiї надiйшли
вiд українських громадян? Що
уряд має намiр винести на розгляд
парламентарiїв? Чого очiкувати
вiд реформи нинiшнiм i майбутнiм
пенсiонерам та якi кроки потрiбно
зробити, аби змiнити їхнє життя на
краще? Про це та багато iнших
важливих моментiв — у розмовi
кореспондента «УК» з вiце-
прем’єр-мiнiстром України — мi-
нiстром соцiальної полiтики Сергi-
єм Тiгiпком.

Розподiл коштiв має
бути справедливим

Сергiю Леонiдовичу, чому уряд
таки прийняв рiшення у цей неп-
ростий час проводити пенсiйну ре-
форму? Якi причини спонукали до
цього?
— Саме непростий час i пiдштов-
хує нас сьогоднi робити змiни, про-
водити реформи, в тому числi й
пенсiйну. Звiсно, такi реформи
краще робити на тлi економiчного
зростання, але нашi попередники
не залишили нам вибору. Сприят-
ливi для змiн роки були згаянi, й
зволiкати з пенсiйною реформою
бiльше не можна. Коштiв у Пенсiй-
ному фондi бракує, внескiв тих, хто
працює, не вистачає, аби виплата
пенсiй була стабiльною. Бiльш того,
у нас за кiлька рокiв кiлькiсть пен-
сiонерiв i тих, хто працює, зрiвня-
ється, й тодi знову може повтори-
тися ситуацiя, коли пенсiї випла-
чувалися зi значними затримками.
Уявiть собi, як тодi житимуть нашi
пенсiонери, якi й так отримують
мiзер... Тому щоб захистити iнтере-
си пенсiонерiв, потрiбно негайно
вживати рiшучих заходiв i рефор-
мувати систему забезпечення лiт-
нiх людей.

Яка система в нас дiє сьогоднi?
— Насамперед солiдарна. Її, до

речi, запровадили в Радянському
Союзi понад 80 рокiв тому, й за цей
час вона майже не змiнювалася.
Суть цiєї системи у тому, що всi
працюючi сплачують внески до
Пенсiйного фонду й цi кошти за
певною формулою розподiляються
серед усiх пенсiонерiв. Це так зва-
ний перший рiвень пенсiйного за-
безпечення. Вiн дає людям мiнi-
мальнi гарантiї. У бiльшостi розви-
нених країн додаткове забезпечен-
ня люди отримують завдяки друго-
му й третьому рiвням пенсiйної

системи — обов’язковому та добро-
вiльному накопичувальному стра-
хуванню. Саме трирiвнева пенсiйна
система найбiльш збалансована.

У нашiй же країнi солiдарна сис-
тема залишається основним джере-
лом доходу для лiтнiх людей. Тео-
ретично ми маємо третiй рiвень
пенсiйного забезпечення — приват-
нi пенсiйнi фонди, — який передба-
чає добровiльну участь працiвникiв
та роботодавцiв. Вони самостiйно
визначають розмiр внескiв, якi
сплачують на свої рахунки. Потiм цi
кошти iнвестуються на ринках ка-
пiталу. Але поки що така система
недостатньо поширена, тому бiль-
шiсть пенсiонерiв сьогоднi мають
тiльки «солiдарний» мiнiмум.

Тож одне з головних наших зав-
дань, як на мене, — запроваджен-
ня другого рiвня. Пенсiйною ре-
формою це передбачено. Йдеться
про те, що всi працiвники, яким на
момент запровадження обов’яз-
кового страхування буде менше 35
рокiв, сплачуватимуть внески не
лише до загальної «каси» Пенсiй-
ного фонду, а й на свої персональнi
рахунки. Кошти, якi людина нако-
пичить, належатимуть тiльки їй.
Скiльки працiвник зiбрав, стiльки
й буде отримувати на додаток до
державної пенсiї. Плюс — iнвести-
цiйний дохiд. Адже пенсiйнi нако-
пичення будуть вкладатися в еко-
номiку, iпотечнi програми, в акцiї
стабiльних державних банкiв — це
так звана «народна приватизацiя».
Ми зараз працюємо над тим, аби цi
вкладення були максимально за-
хищеними, а всi операцiї проводи-
лися пiд дуже жорстким контро-
лем держави. Крiм того, кошти з
пенсiйних рахункiв можна буде пе-
редавати у спадок. Другий рiвень
ми плануємо запровадити з 1 сiчня
2013 року, коли Пенсiйний фонд
стане бездефiцитним.

Але там зараз великi проблеми...
— Дефiцит Пенсiйного фонду

справдi значний. У 2009 роцi вiн
становив 31,1 млрд грн, у 2010-му
збiльшився до 34,4 млрд грн, у
2011-му — за оптимiстичними
прогнозами — очiкуємо, що дефi-
цит ПФ складатиме 17,8 млрд грн
при тому, що його витратна части-
на у 2010-му — 193,7 млрд грн. Усе,
що сплачують працiвники, одразу
йде на пенсiйнi виплати, а дефiцит
покривається з державного бюд-
жету. Це породжує серйознi проб-
леми.

По-перше, держава не може
збiльшити виплати найбiднiшим
пенсiонерам. Це люди, якi вийшли
на пенсiю 15-20 рокiв тому i отри-
мують виплати, розрахованi з ма-
леньких зарплат. Нинi 2 млн 800
тис. пенсiонерiв мають пенсiю
нижчу 800 грн i ще 4 млн 100 тис.
людей — вiд 800 до 900 грн. У нас
просто не вистачає грошей, щоб
надати їм додаткову пiдтримку.

По-друге, дотуючи Пенсiйний
фонд з держбюджету, ми забирає-
мо кошти у вчителя, лiкаря, вiй-
ськового, у яких, до речi, й так не-
велика заробiтна плата i яким пот-
рiбно її збiльшувати. Ми не iнвес-
туємо в iнфраструктуру, в робочi
мiсця, в розвиток виробництва. Це

шлях у нiкуди. Тому пенсiйну ре-
форму потрiбно проводити негай-
но. Що потрiбно робити, ми знаємо.
I разом з тим розумiємо, що ефек-
тивною вона буде тiльки в ком-
плексi з iншими реформами, зок-
рема економiчними, якi зараз про-
водимо: це й податкова, i митна, i
дерегулювання, й будiвельна ре-
форма. Ми повиннi створювати
умови для iнвесторiв та економiч-
ного зростання. Ну i найближчий
крок уряду — масштабна легалiза-
цiя заробiтних плат та ринку працi.

Чому це питання таке важли-
ве?
— Тому що саме в «тiнi» сьогоднi
перебуває дуже значний резерв
для наповнення Пенсiйного фонду.
Ми вивчаємо досвiд Чехiї, Болга-
рiї, Польщi, якi серйозно займа-
ються проблемою легалiзацiї заро-
бiтної платнi. Примiром, у Болгарiї
вдалося вивести з «тiнi» близько
20% заробiтних плат.

До сьогоднi багато було розмов
про те, що потрiбно боротися iз зар-
платами в конвертах, з яких не
сплачуються вiдрахування до Пен-
сiйного фонду. Наш уряд — пер-
ший, який за 20 рокiв почав це ре-
ально робити. Що ми пропонуємо?
Передусiм потрiбно створити нове
трудове законодавство, яке б
спростило механiзми прийому й
звiльнення з роботи. Адже зараз
роботодавець iнколи не хоче витра-

чати час на легальне оформлення
працiвника, який йому потрiбен на
тимчасову роботу. Саме оформлен-
ня може тривати значно довше, нiж
людина потiм працюватиме.

Наступний крок — запровад-
ження дуже жорсткої економiч-
ної вiдповiдальностi роботодавцiв
за нелегальне робоче мiсце. Йдеть-
ся, насамперед, про штрафи —
гривнею потрiбно карати дуже
жорстко. Також ми розглядаємо
можливостi впровадження iндика-
тивних заробiтних плат — тобто
середнього значення залежно вiд
регiону та галузi. Щоб не було та-
кого, як зараз, коли 120 тисяч ке-
рiвникiв пiдприємств призначили
собi зарплати у 750 гривень, а реш-
ту отримують у конвертах. Звiсно
ж, цi грошi йдуть повз бюджет
Пенсiйного фонду. Нам потрiбно
переконувати роботодавцiв, що ко-
ли вони платять у конвертах, то
вiдбирають у пенсiонера можли-
вiсть жити трохи краще. Крiм того,
iз запровадженням другого рiвня
пенсiйної системи з’являється за-
цiкавленiсть людей в отриманнi
легальної заробiтної плати — адже
що вища заробiтна плата, то бiль-
ший внесок. А значить, i бiльша
пенсiя.

Повернiмось до пенсiйної ре-
форми: перерахуйте основнi iз
запропонованих урядом рiшень.
— Ми виходимо з того, що розпо-
дiл пенсiйних коштiв має бути
справедливим. Це — головна мета
реформи. Нинiшнi надзвичайно
великi розриви мiж розмiрами
пенсiй повиннi бути лiквiдованi.
Це ненормально, коли, скажiмо,
народний депутат за мiсяць отри-
мує стiльки, скiльки звичайний
працiвник — за пiвтора-два роки.

Тому ми запровадимо обмеження
на максимальний розмiр пенсiї.
Виплати не повиннi бути бiльши-
ми, нiж 10 мiнiмальних пенсiй. На
сьогоднi це близько 7500 грн, при-
чому уряд наполягатиме, щоб ця
норма стосувалася не тiльки но-
вопризначених, а й тих пенсiй у
кiлька десяткiв тисяч гривень, якi
призначалися ранiше.

Щоб молодь не
залишилася без пенсiї

Донедавна йшлося про обме-
ження максимальних пенсiй 12-
ма прожитковими мiнiмумами...
— Справдi, у поданому до парла-
менту законопроектi передбачено
обмеження максимальної пенсiї 12-
ма прожитковими мiнiмумами. Але
пiд час громадського обговорення
ми отримали численнi пропозицiї
обмежити пенсiї 10-ма мiнiмумами.
Таку норму й будемо вносити на
розгляд депутатiв. Ми прислухали-
ся й до низки iнших зауважень гро-
мадськостi, якi прозвучали пiд час
обговорення. Зокрема щодо макси-
мального розмiру заробiтної плати,
з якої здiйснюються пенсiйнi вiдра-
хування. Сьогоднi вони сплачують-
ся з 15-ти мiнiмальних заробiтних
плат, ми за результатами обгово-
рення пропонуємо 17. Були також
численнi пропозицiї щодо враху-
вання заробiтних плат до 2000 року
пiд час обчислення пенсiй. Ми буде-

мо пропонувати, щоб вони врахову-
валися до 1 сiчня 2016 року. Крiм
того, уряд розширить коло катего-
рiй, яким виплачуватимуть 10 ра-
зових пенсiй при виходi на вiдпочи-
нок: до вчителiв, лiкарiв та працiв-
никiв культури ми додаємо працiв-
никiв соцiальних центрiв. Не менш
важливо й те, що ми вiдмовимося
вiд рiзкого пiдвищення вислуги ро-
кiв для вiйськових та вiку виходу
на пенсiю для чоловiкiв-дер-
жслужбовцiв й будемо щороку до-
давати по 6 мiсяцiв, а не по 12, як
планувалося спочатку.

А для вiйськових пенсiя зали-
шається на рiвнi 90% посадового
окладу?
— Нi, для вiйськових, а також дер-
жавних службовцiв цей вiдсоток
знижується з 90 до 80-ти.

Чи не найгострiший момент —
пiдняття пенсiйного вiку для жi-
нок... Профспiлки виступають
проти.
— Я розумiю їхню позицiю — вони
захищають iнтереси людей, якi
працюють. Але ми повиннi думати
про всiх наших громадян. Уряд несе
вiдповiдальнiсть i за бюджетникiв, i
за пенсiонерiв, i за молодь. Ми звер-
талися до профспiлок з проханням
надати альтернативний варiант,
але слушних пропозицiй не отрима-
ли. На сьогоднi ми не можемо обiй-
тися без збiльшення кiлькостi пра-
цюючих. Наведу лише одну цифру.
Зараз в Українi спiввiдношення
пенсiонерiв i осiб, якi сплачують
внески, — 95%. В Росiї цей показник
— 52,6, Польщi —41,6, Естонiї —
58,2.

Демографiчна ситуацiя сьогоднi
тисне на пенсiйну систему в ба-
гатьох країнах — зокрема, Фран-

цiя, Iспанiя теж iдуть на пiдвищен-
ня пенсiйного вiку. Адже зрозумi-
ло, що в умовах старiння населен-
ня платити внески до Пенсiйного
фонду буде нiкому, а отже, на солi-
дарну систему чекає крах, i сьогод-
нiшня молодь залишиться без пен-
сiї взагалi.

Чи можна перенести пiдви-
щення пенсiйного вiку для жiнок
на пiзнiший термiн?
— Я переконаний, що зволiкання
призведе тiльки до загострення
проблем. Не можна жити сьогод-
нiшнiм днем. Поки ми чекаємо,
мiльйони наших пенсiонерiв про-
довжують виживати на копiйки.
Тому треба якомога швидше вирi-
шити це питання. Чим ранiше ми
проведемо реформу, тим швидше
зможемо реально допомогти най-
бiднiшим пенсiонерам.

Український варiант пенсiйної
реформи експерти називають од-
ним iз найбiльш м’яких у Європi.
Ми максимально плавно пiдвищу-
ватимемо пенсiйний вiк — на 6 мi-
сяцiв щороку протягом 10 рокiв.
Паралельно пропонуємо суттєвий
компенсатор: на перiод пiдвищен-
ня вiку пенсiя жiнок буде збiльшу-
ватися на 2,5% за кожен рiк. Тож за
10 рокiв жiнка отримає на 25%
бiльшу пенсiю.

Коли законопроект розгляда-
тиметься у Верховнiй Радi?
— Думаю, що перше читання
пройде уже найближчим часом, а
друге може бути на початку квiтня.

Нещодавно ви побували за
кордоном, де цiкавились досвiдом
проведення пенсiйної реформи.
Щось нам варто запозичити у су-
сiдiв?
— Я вивчав досвiд пенсiйного ре-
формування багатьох країн: Поль-
щi, Австрiї, Британiї, Швецiї. Там
стартовi умови були дуже подiбни-
ми до наших. Безумовно, у нас свiй
шлях, але деяким досвiдом ми ско-
ристалися. Особливо нас цiкавлять
можливостi накопичувального
страхування. Нещодавно я вiдвiдав
Естонiю, де цього року люди вже
почали отримувати виплати з дру-
гого рiвня пенсiйної системи. Ко-
жен естонець може зi свого мобiль-
ного телефону у будь-який час пе-
ревiрити стан власного пенсiйного
рахунку, та й про нарахування
пенсiї йому теж повiдомляють че-
рез sms. Думаю, ми теж повиннi
прагнути до спрощення механiзмiв
нарахування пенсiї.

До нас незабаром приїдуть фа-
хiвцi зi Словаччини, якi вже запро-
вадили другий рiвень, тож ми от-
римаємо змогу почути про їхнi
проблеми, щоб уникнути можли-
вих помилок. Думаю, до кiнця 2011
року вiдпрацюємо всi питання, що
пов’язанi з другим рiвнем. Та вже
зараз зрозумiло, що для успiшного
його запровадження потрiбна рi-
шуча боротьба з корупцiєю, дiєвi
заходи з розвитку фондового рин-
ку й довiра людей.

В усьому свiтi трирiвнева пен-
сiйна система, до якої ми йдемо, —
гарантiя безбiдної, заможної ста-
ростi. I коли ми говоримо, що пен-
сiонери iз захiдних країн пiсля ви-
ходу на заслужений вiдпочинок
їдуть мандрувати свiтом, то повин-
нi розумiти, що свого часу цi країни
провели реформи i великi пенсiї
там забезпеченi завдяки саме на-
копичувальним рiвням пенсiйної
системи. Забезпечена старiсть —
ось що чекає на нас в результатi
пенсiйної реформи.

Валентина КОКIНА, 
«Урядовий кур’єр»
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З ПЕРШИХ ВУСТ

OЧIКУВAНI РЕЗУЛЬТAТИ РЕФOРМ
✓ Ãàðàíòóâàííÿ ñòîâiäñîòêîâî¿ âèïëàòè ïåíñié íèíi i â ìàéáóòíüîìó.
✓ Âñòàíîâëåííÿ ñîöiàëüíî ñïðàâåäëèâî¿ ñèñòåìè ïåíñiéíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
✓Ïiäâèùåííÿ ïðåñòèæíîñòi ðîáîòè ïðàöiâíèêiâ áþäæåòíî¿ ñôåðè.
✓Ñòàáiëiçàöiÿ òà ïîêðàùåííÿ ñòàíó äåðæàâíèõ ôiíàíñiâ.
✓Äåòiíiçàöiÿ åêîíîìiêè.
✓Çàáåçïå÷åííÿ åêîíîìi÷íîãî çðîñòàííÿ òà äîáðîáóòó óêðà¿íöiâ.

Вiце−прем’єр−мiнiстр України — 
мiнiстр соцiальної полiтики 

Сергiй ТIГIПКО

«Мета пенсiйної реформи — 
забезпечена старiсть українцiв»
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ЗAКOРДOННИЙ ДOСВIД

Моделi рiзнi — мета одна
А ЯК У НИХ. Країни, що зважилися на перетворення 
ранiше за iнших, уже отримують позитивнi результати

Однiєю з перших на сер-
йознi перетворення зва-

жилася країна, що живе за
моделлю так званого «капi-
талiстичного соцiалiзму», —
Швецiя. Високi (майже в по-
ловину доходу найманого
робiтника) податки дали їй
можливiсть ще з середини
1960-х рокiв побудувати
систему максимального со-
цiального захисту своїх гро-
мадян. Безкоштовна меди-
цина i освiта доповнювалися
високою пенсiєю (максимум
— 60% вiд заробiтку) пiсля
30-ти рокiв робочого стажу
для чоловiкiв i жiнок. При
цьому кожен швед отриму-
вав право обраховувати
свою пенсiю з урахуванням
15 рокiв роботи з найвищим
доходом. Усе було добре до
середини 1980-х рокiв, коли
вперше постало питання
про реорганiзацiю пенсiйної
системи. Причина — демог-
рафiчна проблема: через
зростання тривалостi життя
i падiння народжуваностi
накопичень пенсiйних фон-
дiв на забезпечення виплат
у колишньому обсязi не вис-
тачало.

На вiдмiну вiд України,
Швецiя на той час була в хо-
рошiй економiчнiй формi i не

переживала тих кризових
явищ, з якими зараз зiткну-
лися ми. Це дало змогу роз-
тягнути реформу на 15 ро-
кiв, розпочавши з дискусiй
та роз’яснювальної роботи i
завершивши остаточною
перебудовою всього пенсiй-
ного механiзму. Першi обго-
ворення реформи припали
на середину 1980-х . У 1984
роцi була створена держав-
на комiсiя для вивчення сис-
теми соцiального забезпе-

чення. Робота комiсiї трива-
ла до кiнця 1980-х. Її висно-
вок свiдчив: якщо нiчого не
мiняти, до 2020 року система
пенсiйного забезпечення
Швецiї обов’язково нара-
зиться на НЕПЕРЕБОРНI
фiнансовi труднощi.

На початку 1991 року був
представлений звiт, в якому
пропонувалися способи ре-
формування системи. Комi-
сiя рекомендувала не мiняти
пенсiйну структуру цiлком,

а запровадити iндексацiю,
прив’язану до темпiв еконо-
мiчного зростання, а не до
цiн. Окрiм того, пропонува-
лося пiдвищити пенсiйний
вiк i ввести вимогу тривалi-
шого стажу для здобуття
повної пенсiї. Потiм досить
оперативно розробили прог-
раму реформ. Була сформо-
вана парламентська група,
до складу якої ввiйшли чле-
ни всiх партiй, представле-
них на той час у парламентi

(Риксдагу). Групу очолював
мiнiстр соцiальної полiтики.
У 1994 роцi публiчне обгово-
рення реформи лише розпо-
чалося, а вже в 2001-му роцi
шведи отримували пенсiю
за новою схемою.

Фiнансову основу пенсiї в
цiй країнi тепер складають
щомiсячнi вiдрахування у
розмiрi 18,5% вiд зарплати,
16% з яких iдуть на рахунок
накопичувальної пенсiї i
використовуються для вип-
лат старшим поколiнням.
Отриманi кошти рiвномiрно
розподiляються серед усiх
шведських пенсiонерiв.
2,5% пенсiйних внескiв, що
залишилися, переклада-
ються на умовно-накопичу-
вальнi рахунки (УНС). Най-
маний спiвробiтник має
право на свiй розсуд роз-
мiстити їх в одному з 800
пенсiйних фондiв iз мiнi-
мальною прибутковiстю 3%
рiчних. Iнвестицiї ПФ жор-
стко регулюються, зокрема
дiють обмеження на iнвес-
тицiї в нерухомiсть або пря-
мi позики.

Цiкаво, що шведи вiдмо-
вилися вiд чiткого пенсiйно-
го вiку. Починаючи з 61 ро-
ку, жителi країни можуть
претендувати на виплати зi

своїх персональних рахун-
кiв (так звану умовно-нако-
пичувальну пенсiю, що фор-
мується з 2,5% вiдрахувань).
Отримати повноцiнну пен-
сiю iз загального соцiального
казана вони мають право з
67 рокiв. Держава заохочує
пiзнiший вихiд на пенсiю,
пiдвищуючи її приблизно на
10% за кожен рiк, що люди-
на пропрацювала пiсля 65
рокiв.

Ïiäñóìîê øâåäñüêî¿ ïåí-
ñiéíî¿ ðåôîðìè òàêèé. Ñå-
ðåäíÿ ïåíñiÿ â êðà¿íi ïðèá-
ëèçíî $2000. Øâåäàì iç íå-
âèñîêèìè äîõîäàìè äåðæà-
âà çà ðàõóíîê çàãàëüíèõ ïî-
äàòêiâ âèïëà÷óº ãàðàíòîâà-
íó ìiíiìàëüíó ïåíñiþ —
$1050 òèì, õòî ïåðåáóâàº ó
øëþái, i $1180 ñàìîòíiì.
Ïåíñiîíåðè ç íèçüêèì äîõî-
äîì òàêîæ ìîæóòü ïðåòåí-
äóâàòè íà äîòàöi¿ íà æèòëî,
ùî êîìïåíñóþòü 93% âèò-
ðàò íà éîãî îïëàòó. Ïiñëÿ
ðåôîðìè çàãàëüíèé ðiâåíü
ïåíñié çðiñ ìàéæå íà 20%.
Âií óæå íå çàëåæèòü âiä äè-
íàìiêè çàðïëàò. À ñàìà ñèñ-
òåìà áiëüøå íå ñòî¿òü ïåðåä
çàãðîçîþ áàíêðóòñòâà ÷åðåç
äåìîãðàôi÷íi òà ôiíàíñîâi
ïðîáëåìè.

На вiдмiну вiд Швецiї,
якiй змiни були необ-

хiднi насамперед з демогра-
фiчних причин, Польща
позбавлялася спадщини со-
цiалiстичних часiв. До того
ж, позбавлялася так, як
проводила й решту своїх
економiчних реформ, — у
режимi шокової терапiї.
Фактично країна нiчого не
реформувала. Вона вiдмi-
нила стару пенсiйну систе-
му i запровадила нову. Iдео-
логи перетворень аргумен-
тували це тим, що чим смi-
ливiше i швидше дiє влада,
тим менше «мук реформ»
переживає суспiльство. Но-
ва пенсiйна система запра-
цювала в Польщi в 1999 ро-
цi й стала однiєю з перших
глибоких пенсiйних реформ
у Схiднiй Європi. Проведе-
на вона була лише за 2 роки.

За 10 рокiв до цього, на ме-
жi 1980-90-х рр., були ство-
ренi два фонди: фонд сус-
пiльного страхування i пен-
сiйний фонд селянських пен-
сiй. Перший на три чвертi
формувався за рахунок по-
даткiв i на чверть дотувався
державою, другий фонд цiл-
ком залежав вiд держбюд-
жету. Аналогiчнi заходи бу-
ли застосованi i в iнших кра-
їнах Схiдної Європи.

Але з 1 сiчня 1999 року з’я-
вилася нова система, яка з
попередньою практично не
має нiчого спiльного. Її голов-
на перевага в тому, що вона
захищена вiд загрози дефi-
циту. Загальний обсяг вип-
лат за визначенням дорiвнює

тому самому обсягу збира-
них внескiв. Такого резуль-
тату вдалося досягти завдя-
ки базуванню всiєї системи
на iндивiдуальних пенсiйних
рахунках. Кожен працюю-
чий отримає в майбутньому
те, що вiн внiс до цiєї систе-
ми, плюс вiдсотки (ставка по-
вернення). Слiд пiдкреслити,
що це стосується всiєї систе-
ми, а не лише її частини, ке-
рованої недержавними пен-
сiйними фондами.

Зараз працедавець i най-
маний спiвробiтник вiдра-
ховують у пенсiйну систему
в рiвнiй пропорцiї 19,5%
зарплат. 12% внеску надхо-
дить до системи соцiального
страхування, яка перебуває
у вiданнi Управлiння соцi-
ального страхування (ZUS
— Zaklad Ubezpieczen
Spolecznych). 7,5% працiв-
ник переказує на накопичу-
вальний рахунок вiдкритих
пенсiйних фондiв, якими
управляють приватнi ком-
панiї. Громадяни мають
право обирати фонд самос-
тiйно й змiнювати його, як-
що їм щось не сподобалося.

Досягнувши пенсiйного вi-
ку, жителi Польщi отриму-
ють гарантовану мiнiмальну
пенсiю ($235), якщо їхнiй
трудовий стаж становить 25
рокiв для чоловiкiв i 20 рокiв
для жiнок. На час запровад-
ження (1999 р.) реформа сто-
сувалася лише тих, хто на-
родився пiсля 1949-го, тобто
громадян до 50 рокiв. Стар-
шого поколiння змiни не тор-
кнулися. Згiдно iз законом,

усi трудящi, що народилися
в 1969 роцi або пiзнiше, були
зобов’язанi обрати пенсiй-
ний фонд до кiнця вересня
1999 року. Тим, хто народив-
ся мiж 1949 i 1969 роками,
надавалося право вибору:
залишитися в старiй системi
або приєднатися до нової.
Таке рiшення слiд було оста-
точно прийняти до кiнця
грудня 1999 року. Паралель-
но були анульованi всi соцiа-
лiстичнi пенсiйнi пiльги. Роз-
мiр пенсiї став залежати ли-
ше вiд суми заробiтку i вiд
стажу.

Ïiäñóìîê ïîëüñüêî¿ ïåí-
ñiéíî¿ ðåôîðìè: ñåðåäíÿ
ïåíñiÿ â Ïîëüùi ñòàíîâèòü
$450, ïåíñiéíèé âiê äëÿ ÷î-
ëîâiêiâ 65 ðîêiâ, äëÿ æiíîê —
60 ðîêiâ. Çàãðîçè ôiíàíñî-
âié íåñïðîìîæíîñòi ñèñòåìè
ñîöiàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
áiëüøå íå ñïîñòåðiãàºòüñÿ.

На вiдмiну вiд демогра-
фiчних проблем Швецiї

i ломки соцiалiстичної спад-
щини в Польщi, пенсiйна ре-
форма в Болгарiї — це ви-
мушений захiд для поря-
тунку держбюджету. Клу-
бок проблем у наших бол-
гарських сусiдiв формував-
ся поступово. У першiй по-
ловинi 1990-х рокiв частка
витрат на пенсiйне забезпе-
чення у ВВП пiдвищилася з
9 до 11% i зростала з кожним
роком. У 2010 роцi на тлi не-
достатнього фiнансування
дефiцит мiсцевого пенсiйно-
го фонду (Нацiонального iн-
ституту соцiального страху-
вання) досягнув 115 млн єв-
ро. А загальний обсяг засо-
бiв державного бюджету,
пенсiй, що спрямовувалися
на виплату, перевищив 60%.

Варто зазначити, що
першi нерiшучi кроки з ре-
формування пенсiйної сис-

теми були зробленi ще в
2000 роцi, коли запровади-
ли потрiйну модель пенсiй-
ного страхування. У неї,
окрiм державного (так зва-
ного суспiльного) страху-
вання, були включенi
обов’язкове страхування в
приватних пенсiйних фон-
дах для болгарських гро-
мадян, народжених пiсля
1959 року, а також можли-
вiсть додаткового добро-
вiльного страхування. Але
все це залишилося пере-
важно на паперi.

Тому наприкiнцi 2010 ро-
ку парламент країни прий-
няв низку законiв, зокрема
змiни в Кодексi соцiального
страхування. Вiдповiдно до
плану реформи, з 1 сiчня
2011 року на 1,8% зрiс роз-
мiр страхових внескiв. При
цьому їх розподiл мiж пра-
цiвниками i працедавцями в
спiввiдношеннi 40:60 зберiг-

ся. Уже з наступного року
збiльшується необхiдний
для здобуття пенсiї трудо-
вий стаж — з нинiшнiх 34
для жiнок i 37 рокiв для чо-
ловiкiв до, вiдповiдно, 37 i 40
рокiв. Збiльшення буде пос-
туповим — по 4 мiсяцi щоро-
ку до 2020-го. А з 2021 року
пiдвищуватиметься i вiк для
виходу на пенсiю: до 63 для
жiнок i 65 рокiв для чоловi-
кiв. Буде скасована друга iн-
валiдна пенсiя, а також змi-
нений механiзм iндексацiї.

Утiм, для тих, кому важ-
ливi не грошi, а вiдпочинок,
збережеться можливiсть пi-
ти на пенсiю в 65 рокiв,
якщо бракуватиме 3-х рокiв
необхiдного стажу. Але при
цьому пенсiя зменшиться
на 2,4% за кожен рiк, що не
вистачає до повного стажу.
А ось працюючi пенсiонери
отримуватимуть надбавку
до пенсiї у розмiрi 3% за ко-
жен вiдпрацьований додат-
ково рiк, але вже пiсля того,
як припинять працювати.

Ïîïåðåäíié ïiäñóìîê ïåí-
ñiéíî¿ ðåôîðìè â Áîëãàði¿:
ïåðåòâîðåííÿ âæå äàëè
ìîæëèâiñòü ïîçáóòèñÿ äåÿ-
êèõ ôiíàíñîâèõ ïåðåêîñiâ, à
â ïåðñïåêòèâi ïîñòàâëÿòü
êðàïêó íà ïðîáëåìi äåôiöè-
òó. Â ðåçóëüòàòi îäíî÷àñíî ç
ïî÷àòêîì ïåíñiéíî¿ ðåôîð-
ìè â Áîëãàði¿ ïiäâèùàòü i
ðîçìið ïåíñié. Çàãàëîì, çà
ïëàíàìè óðÿäó, äî êiíöÿ
ïåðøîãî åòàïó ïåíñiéíî¿ ðå-
ôîðìè â 2015 ðîöi ïåíñiÿ
çðîñòå ìàéæå âäâi÷i.

Âiê âèõîäó íà ïåíñiþ ó äåÿêèõ êðà¿íàõ

Ó áiëüøîñòi êðà¿í ç 1989 ð. ïåíñiéíèé âiê ïiäâèùåíî äî 5 ðîêiâ.
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Æèòòÿ íà ïåíñi¿ òiëüêè ïî÷èíàºòüñÿ...

Як показує свiтовий досвiд, безболiсних пенсiйних реформ 
не iснує. Практично всi країни, що починали процес перетворення,
стикалися з невдоволенням населення, протестами профспiлок i
складним перехiдним перiодом вiд старої системи до нової. Але в
результатi держави, якi провели вдалi реформи, вже пiдвищують
пенсiї своїм громадянам. А тi, хто не зважиться на радикальнi кроки
зараз, змушенi будуть робити їх пiзнiше, але з великими втратами.

ПОЛЬЩА: 
у режимi шокової терапiї

ШВЕЦIЯ: вiдмовилися вiд чiткого пенсiйного вiку

БОЛГАРIЯ: поступово зникає
проблема дефiциту

Ïiäãîòóâàëà Ãàëèíà ÀÊIÌÎÂÀ äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»



Запропонований урядом зако-
нопроект має встановити соцi-

альну справедливiсть у системi
пенсiйного забезпечення. Головна
iдея пенсiйної реформи — зацiка-
вити кожного громадянина думати
про розмiр пенсiї, яку вiн отриму-
ватиме в майбутньому. Для цього
буде впроваджено накопичуваль-
ну систему пенсiйних розрахункiв,
що дасть змогу забезпечити гiдний
рiвень життя пенсiонерам. Сьогод-
нi важливо також, щоб кожен пра-
цюючий легально сплачував внес-
ки, тобто зарплат у «конвертах» не
повинно бути. В свою чергу уряд
гарантує стовiдсоткову виплату
пенсiй зараз i в майбутньому.

Про реформування пенсiйної
системи у нас iдеться не один рiк.
Реформу давно вже треба було
розпочати, стверджують фахiвцi.
Адже населення України старiшає,
тож утримувати пенсiонерiв у солi-
дарнiй системi працюючим буде
проблематично. Пенсiйне законо-
давство не переглядалося чимало
рокiв, а його давно треба адаптува-
ти до сучасного свiту. Справедли-
вим має бути пенсiйне законодав-
ство i до людей, якi усе трудове
життя сплачували пенсiйнi внески,
не приховуючи своїх трудових до-
ходiв. Тобто головною метою прове-
дення пенсiйної реформи уряд виз-
начив забезпечення достойного
рiвня життя громадян. Детальнiше
про це розповiдає директор депар-
таменту пенсiйного забезпечення
Мiнсоцполiтики Микола Шамбiр.

Миколо Iвановичу, який роз-
мiр пенсiй отримує бiльшiсть пе-
ресiчних українцiв?

— Майже двi третини пенсiоне-
рiв — до 1 тис. гривень. У той же час

середнiй розмiр «спецiальних» пен-
сiй щонайменше у 2,5 раза переви-
щує середнiй розмiр пенсiї, приз-
наченої на загальних умовах. На
даний час є й розрив мiж розмiрами
пенсiй жiнок i чоловiкiв. Для жiнок
встановлено нижчу межу працез-
датного вiку, вони мають меншу
тривалiсть стажу, тож їхня заро-
бiтна плата в середньому майже на

30% нижча, нiж у чоловiкiв. Тобто
iснує ще й гендерна нерiвнiсть. У
цифрах це виглядає так: середнiй
розмiр пенсiї за вiком у жiнок ста-
новить в середньому 872,6 грн, у чо-
ловiкiв — 1327,06 грн. Отже, розмiр
пенсiї за вiком жiнок удвiчi менший
за розмiр пенсiї за вiком чоловiкiв.

Якщо все залишити так, як є,
до чого це може призвести?

— Може так статися, що людям
не буде звiдки платити пенсiї. При-
мiром, у 2010 роцi з держбюджету
на покриття дефiциту бюджету
ПФ було видiлено майже 34,4 млрд
грн. Незбалансованiсть бюджету
ПФ — тема болюча. Видатки на
пенсiйне забезпечення вже сягну-
ли 16,3% ВВП. При цьому не слiд
забувати, що розмiр пенсiйних
внескiв становить 35%, що набагато
вище, нiж в iнших країнах Європи:
в Угорщинi — 26,5%, у Францiї —
24%, Чехiї — 28%, Швецiї — 18,9%.
Проте й цього недостатньо для
покриття пенсiйних видаткiв.

Тому нинiшнiй уряд у першу
чергу вирiшив збалансувати дохо-
ди i видатки Пенсiйного фонду.
Тож було пiдготовлено новий зако-
нопроект «Про заходи щодо зако-
нодавчого забезпечення реформу-
вання пенсiйної системи».

Якi принципи у ньому закла-
денi?

— Це запровадження II рiвня
пенсiйної системи:

* накопичувальна система за-
гальнообов’язкового державного
пенсiйного страхування буде зап-
роваджена в рiк, в якому буде за-
безпечено бездефiцитнiсть бюдже-
ту Пенсiйного фонду України;

* учасниками цiєї системи бу-
дуть особи, яким на дату запровад-
ження системи виповнилося не
бiльше 35 рокiв;

* розмiр страхового внеску на
дату впровадження системи пе-
редбачається встановити у розмi-
рi 2% iз подальшим його щорiч-
ним пiдвищенням на 1% до досяг-
нення 7%;

* адмiнiстрування страхових
внескiв накопичувальної системи
здiйснюватиметься через Пенсiй-
ний фонд України. Через 2 роки
пiсля запровадження сплати стра-
хових внескiв до накопичувальної
системи її учасники матимуть пра-
во обирати недержавнi пенсiйнi
фонди, в яких накопичуватимуть-
ся їхнi пенсiйнi кошти.

Збiльшення бази для нараху-
вання єдиного соцiального внеску:

* планується пiдвищити макси-
мальну величину, з якої з 1 сiчня
2011 р. буде справлятися єдиний
соцiальний внесок, з 15 до 17 про-
житкових мiнiмумiв для працез-
датних осiб.

Для врегулювання пенсiйного
забезпечення держслужбовцiв
пропонується:

* обмежити максимальний роз-
мiр пенсiї на рiвнi 12 розмiрiв про-
житкового мiнiмуму для осiб, якi
втратили працездатнiсть (на сьо-
годнi це 9 тис. гривень);

* зменшити з 90 до 80% розмiр
пенсiї вiд заробiтної плати для дер-
ж- службовцiв;

* призначена достроково (за пiв-
тора року) пенсiя державним
службовцям, депутатам, прокуро-
рам, суддям виплачуватиметься
лише непрацюючим пенсiонерам;

* на перiод роботи спецiальнi
пенсiї виплачуватимуться в розмi-
рi трудових пенсiй, визначених за
нормами Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пен-
сiйне страхування»;

* призначати «спецiальнi» пенсiї
особам, якi мають право на пенсiю
зi зниженням пенсiйного вiку (чор-
нобильцi, шахтарi), лише при до-
сягненнi загальновстановленого
пенсiйного вiку, а до цього часу в
розмiрi, визначеному за нормами
Закону України «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсiйне
страхування»;

* пiдвищити з 2013 р. пенсiйний
вiк для чоловiкiв-державних
службовцiв до 62 рокiв. Цей вiк бу-
де граничним, iнститут продов-
ження перебування на державнiй
службi буде скасовано.

Для працiвникiв бюджетної
сфери:

* з метою покращення умов пен-
сiйного забезпечення працiвникiв
бюджетної сфери (освiти, культу-
ри та охорони здоров’я) при виходi
на пенсiю пропонується запрова-
дити одноразову допомогу у розмi-
рi 10 призначених їм пенсiй;

Для вiйськовослужбовцiв:
* перiод перебування на вiйсько-

вiй службi буде збiльшено з 20 до
25 календарних рокiв;

* строк служби буде визначати-
ся лише у календарному обчислен-
нi, пiльговi (для окремих категорiй

вiйськових) коефiцiєнти будуть
застосовуватися лише при визна-
ченнi вислуги рокiв;

* при виходi на пенсiю i подаль-
шому працевлаштуваннi на ци-
вiльну роботу колишнiй вiйсько-
вослужбовець отримуватиме свою
пенсiю. Разом з тим на час роботи
та одержання зарплати пенсiя та-
ких працюючих пенсiонерiв iндек-
суватися не буде.

* допомога вiйськовослужбов-
цям при виходi на пенсiю виплачу-
ватиметься у ранiше встановлених
розмiрах.

* пропонується розпочати 10-
рiчний етап збiльшення пенсiйного
вiку для жiнок з 55 до 60 рокiв на 6
мiсяцiв кожного року;

* як компенсатор на перiод пiд-
вищення вiку пенсiя жiнок збiль-
шуватиметься на 2,5% за кожнi
пiвроку. За 10 рокiв розмiр пенсiї
може зрости максимально на 25%.

Для удосконалення порядку
призначення, перерахунку пенсiй
пропонується:

* пiдвищити мiнiмально необхiд-
ний страховий стаж для одержан-
ня пенсiї за вiком з 5 до 15 рокiв;

* для новопризначених пенсiй
пiдвищити нормативну тривалiсть
страхового стажу для призначен-
ня пенсiї за вiком у мiнiмальному
розмiрi для жiнок з 20 до 30 рокiв
та для чоловiкiв з 25 до 35 рокiв;

* для призначення пенсiї брати
розмiр середньої заробiтної плати
за три календарнi роки, що пере-
дують року звернення за призна-
ченням пенсiї, а перерахунок пен-
сiї проводити iз середньої заробiт-
ної плати, з якої призначено (пе-
рераховано) пенсiю;

* проводити перерахунки пенсiй
працюючим пенсiонерам, якi отри-
мують пенсiю за вислугу рокiв, тiль-
ки пiсля досягнення пенсiйного вiку;

* проводити призначення пенсiй
iз заробiтної плати лише за дани-
ми персонiфiкованого облiку.
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Директор департаменту пенсiйного
забезпечення Мiнсоцполiтики 

Микола ШАМБIР

«Кожен повинен думати про свою пенсiю»

Багатьох нинiшнiх пенсiонерiв та,
власне, i молодь також турбує,

якi пенсiї вони отримуватимуть пiс-
ля впровадження пенсiйної рефор-
ми. Чи буде встановлено нарештi
справедливiсть при їх призначеннi?
Як збiльшити свою пенсiю, допоки
працюєш? Вiдповiдi на цi та iншi за-
питання компетентних осiб, науков-
цiв, експертiв зводяться до одного:
потрiбна реформа.

Аналiтично-дорадчий центр Бла-
китної стрiчки на замовлення укра-
їнського уряду вже кiлька рокiв пог-
либлено вивчає демографiчнi й фi-
нансовi передумови пенсiйної ре-
форми в Українi. Розмова кореспон-

дента «УК» з керiвником центру
Марчiном Свєнчiцкi — про новий
пенсiйний законопроект.

Пане Марчiне, чи зможуть ук-
раїнцi отримувати гiдну пенсiю, як-
що пенсiйна система залишиться
такою, як тепер?

— Однозначно нi. Пенсiйна систе-
ма в Українi не може iснувати в тако-
му виглядi. Тож про добрi виплати
годi й казати. Зi старiнням населення
кiлькiсть платникiв до Пенсiйного
фонду до 2050 року зменшиться на
25%, а отримувачiв пенсiй стане бiль-
ше на 8%. Тим часом в Українi один з
найвищих у Європi обсяг пенсiйних

видаткiв за спiввiдношенням до ВВП
— торiк ця цифра складала 18%.

Вибiр для українцiв такий: або
оплачувати пенсiї людям, якi здатнi
ще працювати, або створювати новi
робочi мiсця —будувати дороги, мо-
дернiзувати залiзницi, фiнансувати
науковi iнститути, систему охорони
здоров’я, робити капiталовкладення
у людський ресурс, щоб талановита
молодь залишалась в Українi й пра-
цювала на її розквiт.

Тож українцi, на мою думку, не
зможуть мати гарнi пенсiї, якщо за-
лишити все, як є. Потрiбно i пенсiй-
ний вiк пiдвищувати, й запровад-
жувати обов’язкову накопичуваль-
ну систему.

Пiдняття пенсiйного вiку для
жiнок у нас сприймається неодноз-
начно. Вважається, що це суб’єк-
тивне рiшення. Узяти хоча б Чор-
нобильську катастрофу, несприят-
ливу екологiчну ситуацiю...

— Це не аргументи. Жодних пiд-
став для утримання такої низької
межi пенсiйного вiку для жiнок не-
має. Нинiшня межа пенсiйного вiку

не переглядалася в Українi з 30-х
рокiв. Серед країн СНД лише 4
держави залишили пенсiйний вiк
55 рокiв для жiнок i 60 для чоловi-
кiв. Це Бiлорусь, Росiйська Феде-
рацiя, Узбекистан i Україна. Решта
пенсiйний вiк збiльшили. А щодо
чорнобильцiв, то є закон, згiдно з
яким особа може пiти на пенсiю за
станом здоров’я. Крiм того, нага-
даю, що пiдняття пенсiйного вiку
для жiнок рятує їх вiд зменшених
пенсiй. Зараз середнiй розмiр їх-
ньої пенсiї становить лише 67%
пенсiї чоловiкiв, а спiввiдношення
середнiх розмiрiв зарплати жiнок i
чоловiкiв становить 75%. Це суттє-
ва рiзниця.

Погодьтеся, мають рацiю тi гро-
мадяни, якi справедливо нарiкають,
що до пенсiї багато чоловiкiв не до-
живають, та й жiнки пiсля виходу
на пенсiю живуть не так довго, як
прогнозують експерти. Тобто най-
важливiший аргумент — низька
тривалiсть життя.

— Давайте проаналiзуємо очiку-
вану тривалiсть життя пiсля пенсiї.

Для чоловiкiв в Українi вона стано-
вить пiсля 60-ти 14 рокiв. Для жiнок
у вiцi 55 — 25, що вище, нiж у ба-
гатьох європейських країнах. Нап-
риклад, в Iталiї чоловiки пiсля пен-
сiї живуть майже 25 рокiв, у Польщi
— 22, Японiї — 23, Угорщинi — 20.
Жiнки в Українi утримують свiто-
вий рекорд зi спiввiдношення перiо-
ду перебування на пенсiї та перiоду
працi на неї: 7,1 року перебування
на пенсiї в розрахунку на 10 рокiв
працi. В таких країнах, як Англiя, —
це 5,8 року, Польща — 5,5, Нiмеччи-
на — 4,6 року.

Мабуть, не вiд доброго життя
ми змушенi працювати довше, ад-
же розмiр пенсiї у бiльшостi укра-
їнських пенсiонерiв невеликий.

— З пiдняттям пенсiйного вiку
для жiнок нових пенсiонерiв стане
менше, проте збiльшиться кiлькiсть
працюючих. Для всiх пенсiонерiв це
безпечна ситуацiя, бо є кому пенсiї
фiнансувати. Пiзнiй вихiд на пенсiю
— це пiдтримка нинiшнiх  i майбут-
нiх пенсiонерiв. Таким чином, у них
будуть гiднi пенсiї.
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Директор Аналiтично−дорадчого
центру Блакитної 

стрiчки (ЄС/ПРOOН)
Марчiн СВЄНЧIЦКI

«Чим довше людина працює, 
тим бiльшу матиме виплату»

ДОВIДКA «УК»
Â Óêðà¿íi 13,7 ìëí ïåíñiîíåðiâ. Çàðàç íà 95 ïåíñiîíåðiâ ïðèïàäàº 100

îñiá, ùî ñïëà÷óþòü ïåíñiéíi âíåñêè. ßêùî ðåôîðìó íå ïðîâåñòè, òî â 2025 ð.
1 ïðàöþþ÷èé óòðèìóâàòèìå 1 ïåíñiîíåðà. Ó 2050 ð. âæå áóäå 125 ïåíñiîíå-
ðiâ íà 100 ïðàöþþ÷èõ.

Äëÿ îñiá, ùî ðàíiøå îòðèìàëè ïîãîäæåííÿ 
íà ïðîäîâæåííÿ ïåðåáóâàííÿ íà äåðæàâíié ñëóæái
äî 65 ðîêiâ, ïîãîäæåííÿ áóäóòü ÷èííèìè, âîíè
îáiéìàòèìóòü ñâî¿ ïîñàäè äî çàçíà÷åíîãî âiêó.

Ñòîðiíêó ïiäãîòóâàëà Âàëåíòèíà ÊOÊIÍA, «Óðÿäîâèé êóð’ºð»
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ДУМКA ЕКСПЕРТA

Пенсiйна реформа в Українi: 
eлемент євроiнтеграцiї

Кость БОНДАРЕНКО, 
директор Iнституту
Української полiтики

Суперечки про доцiль-
нiсть чи недоцiльнiсть

проведення пенсiйної ре-
форми в Українi трива-
ють не один мiсяць. Уряд
розумiє: проводити ре-
форму потрiбно, i ця ре-
форма — не наслiдок
просто чийогось бажання
або полiтичної примхи, це
реальна необхiднiсть,
продиктована часом. По-
судiть самi: пенсiйний вiк
на рiвнi 55 рокiв для жiнок
та 60 рокiв для чоловiкiв
уперше було запровадже-
но у СРСР на початку 30-
х рокiв минулого столiття.
Тодi середня тривалiсть
життя чоловiкiв станови-
ла 42 роки, а жiнок — 48
рокiв. Демографiчнi по-
казники з тих пiр суттєво
змiнилися. Змiнилася i си-
туацiя з Пенсiйним фон-
дом, вiдрахуваннями до
нього та його наповненiс-
тю. Сьогоднi кiлькiсть
працюючих громадян i
кiлькiсть пенсiонерiв в
Українi поступово урiв-
нюються: економiсти
прогнозують, що за кiлька
рокiв ми матимемо одна-
кову кiлькiсть працюючих
та пенсiонерiв. Зрозумiло,
що в таких умовах гово-
рити про ефективнiсть
пенсiйної системи буде
неможливо.

Пенсiйний фонд уже
сьогоднi потребує знач-
них дотацiй з боку держа-
ви. А пенсiонери хотiли б
отримувати пенсiї на рiв-
нi, який би забезпечував
їм гiдне життя. Не копiй-
ки, не прожитковий мiнi-
мум, а саме гiдне життя.
Саме на забезпечення гiд-
ного життя людей похи-
лого вiку i спрямована
пенсiйна реформа.

Ми часто бачимо євро-
пейський досвiд. Часто
чуємо про те, що з вихо-
дом на пенсiю життя на
Заходi тiльки починаєть-
ся. Гiдне пенсiйне забез-
печення є одним з елемен-
тiв системи європейських
соцiальних стандартiв,
про якi так люблять гово-
рити полiтики. Справдi,
якщо ми заявляємо про
бажання стати частиною
Європи, то й рiвень життя
має бути європейським —
у тому числi й у пенсiоне-
рiв.

Мiж тим у самiй Європi
також розумiють необхiд-
нiсть пiдвищення пенсiй-
ного вiку для громадян.
Ось лише кiлька фактiв.

Нiмеччина. 1996-97 рр.
пенсiйний вiк пiднято до
65 рокiв. 2010 — до 67 ро-
кiв з 2012-го. До 2024 року
пенсiї буде пiдвищено до
29% — в середньому на
1,9% на рiк. Розмiр базової
пенсiї для працiвника,
який має стаж приблизно
45 рокiв, пiдвищиться до
1584 євро.

Нiдерланди. 1-ше мiсце
в свiтi за стабiльнiстю
пенсiйної системи, випла-
ти становлять 70% зар-
плати. Пенсiйний вiк —65
рокiв, а з 2020-го — 67.

Великобританiя. 2007
— пiдвищено пенсiйний
вiк iз 65 до 68 рокiв.

Iспанiя. 2011 — пенсiй-
ний вiк встановлено на
рiвнi 67 рокiв.

Францiя. 2010 — пен-
сiйний вiк пiдвищено до
67 рокiв. До 2018-го тер-
мiн виплати пенсiйних
внескiв збiльшиться до 42
рокiв.

За межами Європи, у
тих же США, у 2010 роцi
Бiлий Дiм розробив реко-
мендацiї про поетапне
пiдвищення пенсiйного
вiку з 62-66 до 69 рокiв.

Тобто є загальносвiтова
тенденцiя, якiй слiдує й
Україна.

Сьогоднi акцентувати
увагу потрiбно не на са-
мому фактi пiдвищення
пенсiйного вiку, а на
якостi життя людей, яка
має випливати з пiдви-
щення пенсiйного вiку.
Головним є не те, у 55 чи
у 65 рокiв пiде на пенсiю
людина, а те, чи буде во-
на й надалi отримувати
жебрацьку допомогу вiд
держави, а чи справдi
пенсiйне забезпечення
стане реальною компен-

сацiєю за всi роки роботи.
Тобто ключовими слова-
ми при оцiнцi наслiдкiв
пенсiйної реформи мають
стати ГIДНIСТЬ та
ЯКIСТЬ.

Важливий момент: пен-
сiйна реформа не зво-
диться виключно до пiд-
вищення пенсiйного вiку,
як у цьому намагаються
переконати полiтичнi
опоненти уряду. Як писав
Iван Франко, «ти взяв ли-
ше один з мого життя мо-
мент». Вирванi з загаль-
ного контексту заходи не
можуть дати повної кар-

тини запланованого ре-
формування. Мiж тим
пiдвищення пенсiйного
вiку — це лише перший,
необхiдний крок. Суть ре-
форми полягає в iншому
— у змiнi самої фiлософiї
пенсiйної системи.

Сьогоднi в Українi дiє
солiдарна пенсiйна систе-
ма, коли кожен працюю-
чий громадянин частину
зароблених коштiв вiдра-
ховує у Пенсiйний фонд,
утримуючи таким чином
пенсiонерiв. Вище було
зазначено: кiлькiсть пра-
цюючих громадян в краї-
нi практично зрiвнялася з
кiлькiстю пенсiонерiв.
Тому реальнiсть невдовзi
може стати загрозливою
для соцiальної стабiль-
ностi в Українi. Ще у се-
рединi 1990-х рокiв еко-
номiсти визначили, що
вихiд може бути тiльки
один: у поступовому пе-
реходi вiд солiдарної до
накопичувальної систе-
ми. I це положення неод-
норазово i дискутувало-
ся, i навiть включалося до
передвиборних програм
багатьох полiтичних пар-
тiй. На жаль, за останнi
15 рокiв (з моменту, коли
тезу було сформульова-
но) вiз пенсiйного рефор-
мування не зрушив з мiс-
ця. А час iде. А пенсiоне-
ри нарiкають на те, що на
пенсiю сьогоднi прожити
важко.

Опоненти уряду часто
говорять, що головна
проблема — у несправед-
ливому нарахуваннi пен-
сiй, у наявностi надвисо-
ких пенсiй у деяких ко-
лишнiх чиновникiв тощо.
Звiсно, вилка пенсiйного
забезпечення має бути
бiльш справедливою i зба-
лансованою, але навiть
лiквiдацiя всiх надвисо-
ких пенсiй з наступним
перерозподiлом їх мiж
усiма пенсiонерами не
призведе до покращення
ситуацiї. У такому випад-
ку кожен пенсiонер в Ук-
раїнi отримає надбавку до
пенсiї на рiвнi аж 72 копi-
йок. Чи популiстськi зак-
лики окремих полiтикiв —
вихiд? Очевидно, що нi.

Накопичувальна систе-
ма дасть змогу громадя-
нам заздалегiдь розрахо-
вувати свою пенсiю, впли-
вати на її розмiр шляхом
щомiсячних вiдрахувань
на власний пенсiйний ра-
хунок. Тобто людина пра-
цюватиме все життя саме
на власну пенсiю. Така
система дiє сьогоднi у
бiльшостi країн Європи i
вже виправдала себе,
продемонструвала свою
ефективнiсть.

Тому пенсiйне рефор-
мування покликане

а) наблизити Україну до
Європи — на рiвнi соцi-
альних стандартiв;

б) встановити справдi
справедливу й ефективну
систему пенсiйного забез-
печення;

в) перетворити пенсiї на
серйозний механiзм за-
безпечення фiнансових,
матерiальних та духовних
потреб людей похилого вi-
ку;

г) забезпечити гiдне
життя i вiдчуття стабiль-
ностi людям, якi своєю
працею заслужили на
достойний вiдпочинок.

Реформи можна оцiни-
ти не стiльки за першими
кроками, скiльки за нас-
лiдками. А наслiдки мож-
на буде вiдчути вже за
рiк-пiвтора. Тi, хто сьо-
годнi найбiльше виступа-
ють проти пенсiйної ре-
форми (а за соцiологiчни-
ми даними, це люди вiком
вiд 45 до 50 рокiв — тобто,
тi, кому до пенсiї залиша-
ється ще чимало часу),
матимуть змогу вповнi
зрозумiти переваги зап-
ропонованих нововведень.
Тим бiльше, що пенсiйна
реформа запроваджува-
тиметься не революцiй-
ним, не раптовим мето-
дом, а поетапно, але напо-
легливо i цiлеспрямовано.

Україна обов’язково
пройде свiй шлях реформ
— не зважаючи на крити-
ку опонентiв. Цi реформи
давно назрiли i стали не-
обхiднiстю. Iнакше Украї-
на приречена на вiдста-
лiсть i на поступову дег-
радацiю — деградацiю
державних iнститутiв,
деградацiю суспiльних
вiдносин, девальвацiю
людських цiнностей. Саме
тому назад дороги немає
— є тiльки дорога вперед,
до втiлення реформ.

ßê æiíêè éòèìóòü íà çàñëóæåíèé âiäïî÷èíîê

з 1.02.2011
з 1.02.2012

з 1.02.2013
з 1.02.2014

з 1.02.2015
з 1.02.2016

з 1.02.2017
з 1.02.2018

з 1.02.2019
з 1.02.2020

55,5
року

56
рокiв

56,5
року

57
рокiв

57,5
року

58
рокiв

58,5
року

59
рокiв

59,5
року

60
рокiв

Çàêîíîïðîåêò
ïåðåäáà÷àº ïîñòóïîâå

ïiäâèùåííÿ ïåíñiéíîãî âiêó
ïðîòÿãîì 10 ðîêiâ íà

øiñòü ìiñÿöiâ
ùîðîêó

Çà êîæåí ðiê âiäñòðî÷êè âèõîäó 
íà ïåíñiþ æiíêè îòðèìóâàòèìóòü 
êîìïåíñàöiþ – 5 âiäñîòêiâ âiä ñó-
ìè ïåíñi¿. Òàêèì ÷èíîì, çà ï’ÿòü 
äîäàòêîâèõ ðîêiâ 
ïåíñiÿ çðîñòå íà

Ìiíiìàëüíà ïåíñiÿ ðîçðàõîâóºòüñÿ òàêèì
÷èíîì:

Æiíêà, ÿêà ðîáèëà âíåñêè íå ìåíøå 20
ðîêiâ, àáî ÷îëîâiê, ÿêèé ðîáèâ âíåñêè íå
ìåíøå 25 ðîêiâ, àëå ÷èÿ ðîçðàõîâàíà ïåíñiÿ
º íèæ÷îþ ïðîæèòêîâîãî ìiíiìóìó äëÿ íåïðà-
öåçäàòíèõ îñiá, îòðèìàþòü ïåíñiþ, äîâåäåíó
äî ìiíiìàëüíîãî ðiâíÿ. Ïîòiì äîäàòêîâî íà-
ðàõîâóºòüñÿ ñóìà, ÿêà äîðiâíþº ïî 1% âiä
ìiíiìàëüíî¿ ïåíñi¿ çà êîæíèé ðiê çäiéñíåííÿ
âíåñêiâ çà òîé ïåðiîä, ùî ïåðåâèùóº 20 àáî
25 ðîêiâ, ùî äàñòü â ðåçóëüòàòi ôàêòè÷íó
ïåíñiþ.
Ôiíàíñîâi ñòèìóëè äëÿ ÷îëîâiêiâ òà æiíîê
ïðàöþâàòè äîâøå:

Iñíóº ñòèìóë äëÿ çáiëüøåííÿ ïåíñi¿ íà âiä-
ñîòêè, ÿêi ñïëà÷óþòü îñîái çà êîæíèé ïîâíèé
ðiê, íà ÿêèé âîíà âiäêëàäàº ñâié âèõiä íà
ïåíñiþ. Â áiëüøîñòi âèïàäêiâ öåé ñòèìóë º
ìåíøèì, íiæ òîé, ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ çàðàç.
Âiäñóòíiñòü ìàêñèìàëüíî¿ ïåíñi¿.

Çàðîáiòíà ïëàòà äëÿ ðîçðàõóíêó ïåíñi¿:
Îñó÷àñíåííÿ çàðîáiòíî¿ ïëàòè çäiéñíþ-

ºòüñÿ íà îñíîâi ñåðåäíüî¿ çàðîáiòíî¿ ïëàòè,
îòðèìàíî¿ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðîêó ïåðåä
âèõîäîì íà ïåíñiþ.

Ïåíñiÿ îá÷èñëþºòüñÿ iç çàðîáiòíî¿ ïëàòè
çà áóäü-ÿêi 5 ðîêiâ äî 1 ëèïíÿ 2000 ðîêó òà
çà âåñü ïåðiîä ñïëàòè âíåñêiâ ïiñëÿ 1 ëèïíÿ
2000 ðîêó.

Âiéñüêîâîñëóæáîâöi:
Ìiíiìàëüíèé ñòðîê ñëóæáè äëÿ îòðèìàííÿ

ïåíñi¿ — 20 ðîêiâ.

Ïðàöiâíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè:
Îäíîðàçîâà âèïëàòà êðàòíèõ ñóì ìiñÿ÷íî¿

ïåíñi¿ ó ðàçi âèõîäó íà ïåíñiþ íå ïåðåäáà÷åíà.

Ïðàöþþ÷i ïåíñiîíåðè:
Ïåíñiÿ ïðàöþþ÷îãî ïåíñiîíåðà ó ðàçi

çáiëüøåííÿ ïîêàçíèêà ïðîæèòêîâîãî ìiíiìó-
ìó äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñiá êîðèãóºòüñÿ àâ-
òîìàòè÷íî.

Ðîçðàõóíîê ìiíiìàëüíî¿ ïåíñi¿:
Æiíêà, ÿêà ñïëà÷óâàëà âíåñêè íå ìåíøå 30 ðîêiâ, i ÷îëîâiê, ÿêèé ñïëà÷óâàâ

âíåñêè íå ìåíøå 35 ðîêiâ, i ÷èÿ ðîçðàõîâàíà ïåíñiÿ º ìåíøîþ çà ïðîæèòêîâèé
ìiíiìóì äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñiá, ìàòèìóòü ïåíñiþ, ÿêà áóäå çáiëüøåíà äî
ðîçìiðó ìiíiìàëüíî¿ ïåíñi¿. Çà êîæíèé ðiê ñïëàòè âíåñêiâ, ùî ïåðåâèùóº ìiíi-
ìàëüíèé ïåðiîä ñïëàòè âíåñêiâ, äî ïåíñi¿ äîäàâàòèìåòüñÿ ïî 1% ðîçìiðó ìiíi-
ìàëüíî¿ ïåíñi¿ çà êîæíèé ðiê ïîíàä ìiíiìàëüíî íåîáõiäíèé ñòàæ (ïîíàä 30/35
ðîêiâ). I ÿêùî ñóìà ðîçðàõîâàíî¿ ïåíñi¿ òà íàäáàâêè çà äîäàòêîâèé ñòàæ äàñòü
ó ðåçóëüòàòi çàãàëüíó ñóìó ïåíñi¿, ÿêà áóäå ìåíøîþ çà ïðîæèòêîâèé ìiíiìóì
äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ ãðîìàäÿí, ïiäñóìêîâèé ðîçìið ïåíñi¿ áóäå äîâåäåíî äî ìi-
íiìàëüíîãî ðîçìiðó, òîáòî íà ðiâíi ïðîæèòêîâîãî ìiíiìóìó äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ
îñiá. 

Çáiëüøèòè ôiíàíñîâi ñòèìóëè, ùîá ïðàöþâàòè äîâøå:
Çà êîæíi 6 ìiñÿöiâ, íà ÿêi æiíêà âiäêëàäàº âèõiä íà ïåíñiþ, ùî ïåðåâèùóº ¿¿ âiê

âèõîäó íà ïåíñiþ, îáóìîâëåíèé çàêîíîì, ðîçìið ¿¿ ïåíñi¿ çáiëüøóºòüñÿ íà 2,5%,
äîòè, äîêè âîíà çðåøòîþ çâåðíåòüñÿ çà îòðèìàííÿì ïåíñi¿. Äëÿ ÷îëîâiêiâ ó âè-
ïàäêó, êîëè âîíè âiäêëàäàþòü ñâié âèõiä íà ïåíñiþ, çìií â ñó÷àñíèõ íîðìàõ íå-
ìàº.

Çàïðîâàäèòè ìàêñèìàëüíó ïåíñiþ:
Ìàêñèìàëüíèé ðîçìið ïåíñi¿, ÿêèé ìîæå îòðèìàòè ó÷àñíèê ÷åðåç ñîëiäàðíó

ñèñòåìó, äîðiâíþâàòèìå 12 ïðîæèòêîâèì ìiíiìóìaì äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñiá.

Ðîçìið áàçè çàðîáiòíî¿ ïëàòè äëÿ ðîçðàõóíêó ïåíñi¿:
Ðîçðàõóíêîâà áàçà äëÿ âèçíà÷åííÿ ñêîðèãîâàíîãî çàðîáiòêó ðîçøèðþºòüñÿ.

Îñó÷àñíåííÿ çàðîáiòíî¿ ïëàòè ïðàöiâíèêà áóäå çäiéñíþâàòèñÿ íà îñíîâi ñåðåä-
íüî¿ çàðïëàòè, ç ÿêî¿ ñïëà÷óþòüñÿ ïåíñiéíi âíåñêè çà îñòàííi òðè ðîêè, ùî ïåðå-
äóþòü âèõîäó íà ïåíñiþ.

Ïåíñiÿ áóäå îá÷èñëþâàòèñü iç çàðîáiòíî¿ ïëàòè çà äàíèìè ïåðñîíiôiêîâàíîãî
îáëiêó, ïî÷èíàþ÷è ç 1 ëèïíÿ 2000 ðîêó.

Çáiëüøèòè ìiíiìàëüíèé ñòðîê ñëóæáè äëÿ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ:
Ó ðàçi, ÿêùî çàêîí âñòóïèòü â ñèëó, ìiíiìàëüíèé ñòðîê ñëóæáè äëÿ âiéñüêîâîñ-

ëóæáîâöiâ äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñi¿ çà âiêîì ïîñòóïîâî çáiëüøóºòüñÿ ç 20 äî 25 ðîêiâ.
Ïåíñiÿ îáìåæóºòüñÿ 12 ïðîæèòêîâèìè ìiíiìóìàìè i 80% âiä ãðîøîâîãî óòðèìàííÿ.
Íàäàòè îäíîðàçîâó âèïëàòó îêðåìèì ïðàöiâíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, ÿêi
âiäêëàäàþòü âèõiä íà ïåíñiþ:

Îêðåìi ïðàöiâíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè, ÿêi ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ïiñëÿ âèç-
íà÷åíîãî âiêó âèõîäó íà ïåíñiþ òà ìàþòü ñòàæ íå ìåíøå 35 ðîêiâ (÷îëîâiêè) òà
30 ðîêiâ (æiíêè), îòðèìàþòü ïiñëÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè îäíîðàçîâó íåîïîäàòêîâó-
âàíó ãðîøîâó âèïëàòó ó ðîçìiði ¿õ ìiñÿ÷íî¿ çàðîáiòíî¿ ïëàòè çà äåñÿòü ìiñÿöiâ.
Ðîçðàõóíîê ïåíñié ïðàöþþ÷èõ ïåíñiîíåðiâ:

Ó ðàçi, ÿêùî îñîáà îòðèìóº ïåíñiþ i ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè, ¿¿ ïåíñiÿ áóäå ïå-
ðåðàõîâóâàòèñÿ ó çâ’ÿçêó çi çáiëüøåííÿì ïîêàçíèêà ïðîæèòêîâîãî ìiíiìóìó äëÿ
íåïðàöåçäàòíèõ îñiá, êîëè âîíà çàêií÷èòü ïðàöþâàòè.

ЧИННA СOЛIДAРНA СИСТЕМA ЩO ПРOПOНУЄТЬСЯ ЗМIНИТИ 
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ДУМКA ЕКСПЕРТA

Переважна бiльшiсть людей
в Українi живуть на неве-

ликi розмiри пенсiй. Тож ре-
формування пенсiйної системи
назрiло давно. Пенсiонери ма-
ють отримувати справедливi
виплати, якi залежатимуть вiд
страхового стажу i розмiру за-
робiтної плати. Яких заходiв
потрiбно вжити, щоб старiсть
була безбiдною, розповiдає
заступник директора з науко-
вої роботи Науково-дослiдного
iнституту працi i зайнятостi
населення, академiк Микола
Шаповал.

Миколо Сергiйовичу, чи
потрiбна нам зараз пенсiйна
реформа, чи можемо почекати
кращих часiв, адже про неї
вже говорять не один рiк?
— З прийняттям Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове
державне пенсiйне страхуван-
ня» у 2003 роцi в Українi здiй-
снено перехiд вiд пенсiйного
забезпечення до пенсiйного
страхування. Але, на жаль,
крiм цього закону, у нас зали-
шилися i так званi «спецiальнi»
закони, за якими нараховува-
лись «спецiальнi» пенсiї. Вва-
жаю, що нинiшня реформа є
виправданою, тому що пенсiї
всiм категорiям пенсiонерiв бу-
дуть нараховуватись не тiльки
з урахуванням трудового ста-
жу, а й граничного рiвня заро-
бiтної плати, з якої справля-
ються пенсiйнi внески до Пен-
сiйного фонду. Ранiше такi пра-
вила для окремих категорiй
працiвникiв, якi виходили на
пенсiю, не враховувались. Тоб-
то цей захiд буде сприяти наве-

денню справедливого порядку
в нарахуваннi пенсiй. Це я вва-
жаю першим кроком в пенсiй-
ному реформуваннi.

А якi недолiки ви вбачаєте
в чиннiй пенсiйнiй системi?
— Кожна держава має певнi
зобов’язання перед своїми пра-
цездатними громадянами та
громадянами похилого вiку.
Щодо працездатних громадян,
то одним iз основних зобов’я-
зань держави є забезпечення
права на працю. А щодо людей
похилого вiку — це забезпе-
чення гiдного рiвня життя в
старостi.

Основними недолiками
чинної пенсiйної системи є:
✦ виплата мiнiмальної пенсiї,

незалежно вiд страхового
стажу та сплачених внескiв;

✦ вiдмiннiсть у розмiрах пенсiй,
призначених у рiзнi роки,
при однакових даних пенсiй-
ної справи щодо страхового
стажу та коефiцiєнта заро-
бiтку;

✦ серед розвинутих країн один
iз найменших пенсiйний вiк, в
першу чергу жiнок;

✦ здiйснення невластивих
страховому фонду видаткiв
(доплати до мiнiмального роз-
мiру пенсiї, за вiдсутностi мi-
нiмально необхiдного страхо-
вого стажу у чоловiкiв 25 ро-
кiв (у жiнок 20); збiльшення
розмiру пенсiї за понаднор-
мовий страховий стаж (для
чоловiкiв бiльше 25, для жi-
нок — 20 рокiв); достроковi
пенсiйнi виплати за вiком на
пiльгових умовах та за вис-
лугу рокiв застрахованим

особам, якi зайнятi на робо-
тах з особливими умовами
працi, вiдшкодування яких не
передбачено чинним законо-
давством). Обсяг таких ви-
даткiв у 2011 роцi, за нашими
розрахунками, становитиме
45,1 млрд грн;

✦ неоднаковi умови нарахуван-
ня пенсiй внаслiдок рiзнома-
нiтностi законодавчої бази з
пенсiйного забезпечення гро-
мадян;

✦ багаторазове вiдтермiнуван-
ня запровадження загальноо-
бов’язкової накопичувальної
системи.
Частину iз вказаних недолi-

кiв покликаний усунути проект
закону «Про заходи щодо зако-
нодавчого забезпечення ре-
формування пенсiйної систе-
ми». Вiн має:
✦ посилити роль страхового

стажу та сплачених внескiв
при визначеннi розмiру пен-
сiй;

✦ установити єдиний пенсiйний
вiк для жiнок та чоловiкiв;

✦ сприяти фiнансовiй стабiль-
ностi Пенсiйного фонду;

✦ запровадити загально-
обов’язкову накопичувальну
пенсiйну систему.
В цьому аспектi проект наз-

ваного закону є актуальним.
Наступним кроком має бути
суттєве пiдвищення заробiтної
плати та виведення економiки з
тiнi, оскiльки зарплата є основ-
ним джерелом пенсiйного за-
безпечення.

Як же розв’язати цю склад-
ну проблему?
— Хочу навести такий пози-
тивний приклад iз недалекого
минулого нашої держави. У
2000 роцi, коли було повнiстю
погашено заборгованiсть iз за-
робiтної плати та пенсiй, поча-
лось зростання економiки. За-
питаєте, чому? А тому, що лю-
ди лiтнього вiку не стали купу-
вати заморськi товари, а свої,
вiтчизнянi. Тож вiдповiдь прос-
та — збiльшився попит на ук-
раїнськi товари, а вiдповiдно
збiльшилась i пропозицiя на
них. Це закон ринкової еконо-
мiки. Його не можна iгнорува-
ти.

Як досягти покращення
рiвня життя населення вже
сьогоднi та де тi резерви, якi
сприятимуть цьому?
— Досягти ефективного покра-
щення рiвня життя населення
та соцiального захисту як пенсi-
онерiв, так i всiх малозабезпе-
чених громадян, тривалої ста-
бiльностi страхового пенсiйного
фонду можна лише шляхом
здiйснення реформування всiєї
економiки України, спрямова-
ного на створення нових робо-
чих мiсць, легалiзацiї зайнятос-
тi та заробiтної плати, пiдви-
щення її рiвня, скорочення не-
повної зайнятостi та безробiття,
зменшення трудової емiграцiї.

Основним резервом для пок-
ращення рiвня життя населен-
ня вже сьогоднi є так званий ко-
рупцiйний податок на додану
вартiсть. Значну частину його
можна включити до заробiтної
плати працюючим в реальному
секторi економiки. До держав-
ного бюджету надiйде значна
частина прибуткового податку з
цiєї збiльшеної зарплати, що
дасть можливiсть збiльшити рi-
вень зарплати у працiвникiв
бюджетної сфери. В пiдсумку
за рахунок збiльшення суми
страхових внескiв Пенсiйний
фонд стане бездефiцитним. Та-
кий захiд також не вплине на
зростання оптових i роздрiбних
цiн.

Щоб розв’язати цю проблему,
потрiбна полiтична воля вищого
керiвництва держави. Для ком-
пенсацiї надходжень до дер-
жавного бюджету у зв’язку з
лiквiдацiєю податку на додану
вартiсть можна додатково ввес-
ти податок з продажу в розмiрi
1-2%. За рахунок такого заходу
у людей повернеться довiра до
влади. Iз збiльшенням попиту
на вiтчизняну продукцiю стане
зростати економiка, з’являться
новi робочi мiсця, зменшиться
безробiття.

Валентина КОКIНА,
«Урядовий кур’єр»
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Aкадемiк, заступник директора 
з наукової роботи 

Науково−дослiдного iнституту працi 
i зайнятостi населення

Микола ШАПОВАЛ

«Нинiшня реформа виправдана»

Вiтчизняна система
пенсiйного забезпе-

чення зазнала чимало
змiн за перiод незалеж-
ностi, однак цi перетво-
рення важко назвати ре-
формою. Тяжiння полi-
тикiв до передвиборного
популiзму, небажання
брати на себе вiдповi-
дальнiсть за реалiзацiю
«непопулярних», але во-
чевидь необхiдних захо-
дiв, здiйснення переваж-
но короткострокових або
косметичних парамет-
ричних змiн та iгнору-
вання об’єктивних дов-
гострокових загроз
призвели до розбалансо-
ваностi та низької ефек-
тивностi системи пенсiй-
ного забезпечення в Ук-
раїнi. Порiвняно з 2004

р., середнiй розмiр пен-
сiй збiльшився у 6 разiв,
однак майже весь цей
прирiст поглинула iн-
фляцiя, а переважна
бiльшiсть пенсiонерiв i
нинi одержує низькi
пенсiї. При цьому зали-
шаються нерозв’язани-
ми практично всi завдан-
ня, анонсованi пiд час
старту реформи 2004 ро-
ку: не впроваджено
обов’язкової накопичу-
вальної складової дер-
жавного пенсiйного
страхування (II-й рiвень
пенсiйної системи), про-
фесiйних i корпоратив-
них пенсiйних фондiв
для працiвникiв з особ-
ливими умовами, не ска-
совано жодних пенсiй-
них привiлеїв. Непослi-

довнiсть i непрозорiсть
прийняття рiшень, не-
достатня iнформацiйно-
роз’яснювальна робота
сформували в суспiль-
ствi стiйке упереджене
ставлення i песимiстичнi
налаштування щодо цi-
лей та результатiв пен-
сiйної реформи.

Демографiчна «яма»,
пов’язана iз входженням
у працездатний вiк ма-
лочисельних когорт, на-
роджених у кризовi
1990-тi роки, наслiдки
глобальної фiнансово-
економiчної кризи, под-
вiйнi стандарти в сус-
пiльнiй свiдомостi та по-
ширення утриманських
настроїв серед значної
частини населення зу-
мовлюють, з одного боку,
невiдкладнiсть i ради-
кальнiсть заходiв рефор-
мування пенсiйної систе-
ми, а з другого — особли-
вi вимоги щодо їх обгрун-

тованостi, виваженостi та
ефективностi.

Переважна бiльшiсть
заходiв реформування
пенсiйної системи в усьо-
му свiтi спрямована на
посилення мотивацiї
працездатного населення
до активної участi в пен-
сiйному страхуваннi та
подовження тривалостi
трудового перiоду життя.
Пiдвищення пенсiйного
вiку та встановлення
бiльш жорстких умов для
одержання повного роз-
мiру пенсiї, поряд iз пе-
реведенням все бiльшої
частини державних пен-
сiйних схем до приват-
них, за частотою вико-
ристання нинi належать
до найбiльш популярних
заходiв пенсiйних ре-
формувань. Безальтер-
нативнiсть такого шляху
пояснюється тенденцiя-
ми демографiчного ста-
рiння, що зумовлюють

постiйне скорочення кон-
тингенту працездатного
населення i стале збiль-
шення кiлькостi людей
похилого вiку, а отже —
неминуче збiльшення об-
сягiв зобов’язань працез-
датної частини населен-
ня перед громадянами,
що втратили працездат-
нiсть у зв’язку iз старiс-
тю або iнвалiднiстю.

Стосовно наявних пен-
сiонерiв суспiльство й
держава мають одне зо-
бов’язання: забезпечити
гiдний рiвень життя. Цi
люди вже завершили
свiй трудовий шлях, i їх-
нiй трудовий внесок виз-
начений. Можна рiзними
способами намагатися
його оцiнити, але це суто
арифметичнi вправи, що
обмежуються обсягом
наявних коштiв на актуа-
лiзацiю призначених
пенсiй. Заходи пенсiйної
реформи повиннi спря-

мовуватися переважно
на працездатнi поколiння
населення, щоб форму-
вати їхню трудову пове-
дiнку, своєчасно реагува-
ти на демографiчнi, еко-
номiчнi, соцiальнi викли-
ки та загрози.

Реалiзацiю заходiв
пенсiйної реформи не
можна вiдкладати «на
перспективу». Навпаки, з
неї треба починати всi
реформи в соцiальнiй
сферi та на ринку працi,
iнакше неможливо здо-
лати в суспiльствi утри-
манськi настрої та пасив-
нiсть. Саме пенсiйна ре-
форма здатна створити
ефективнi механiзми за-
лучення громадян до
продуктивної зайнятостi
та повноцiнної реалiзацiї
трудового потенцiалу,
змiцнення зв’язкiв мiж
поколiннями та консолi-
дацiї iнтересiв усiх
верств населення.

Ñïiââiäíîøåííÿ
ïðàöiâíèêiâ òà ïåíñiîíåðiâ â Óêðà¿íi

Ó 2025 ðîöi îäèí ïðàöþþ÷èé óòðèìóâàòèìå îäíîãî 
ïåíñiîíåðà. Çà âiäñóòíîñòi ðåôîðì ðîçìið ïåíñi¿ 
ñóòòºâî çìåíøèòüñÿ.
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«Реалiзацiю заходiв 
не можна вiдкладати на перспективу»

Лiдiя ТКАЧЕНКО, 
к. е. н., провiдний науковий спiвробiтник Iнституту

демографiї та соцiальних дослiджень iменi 
М. В. Птухи НАН України

ТOЧКA ЗOРУ



Система пенсiйного забезпе-
чення в Українi залиша-

ється соцiально несправедли-
вою — як за професiйною, так i
за гендерною ознаками. Тому
сьогоднi, коли триває громад-
ське обговорення пенсiйної ре-
форми, думка демографiв з цьо-
го приводу надзвичайно вагома.
Про це розповiдає директор Iн-
ституту демографiї та соцiаль-
них дослiджень Елла Лiбанова.
— Елло Марленiвно, у своїх iн-
терв’ю ви часто наголошуєте,
що населення України старi-
шає i працюючим буде дедалi
важче утримувати пенсiонерiв
у солiдарнiй системi, яка вже
неефективна.
— Демографи визначають
ефективнiсть пенсiйної системи
за кiлькома iндикаторами, що
характеризують переважною
мiрою рiвень життя пенсiоне-
рiв: це спiввiдношення серед-
ньої пенсiї iз прожитковим мiнi-
мумом, iз середньою заробiтною
платою (т. зв. коефiцiєнт замi-
щення пенсiєю втраченого за-
робiтку), рiзниця мiж макси-
мальною та мiнiмальною пенсi-
ями тощо. В Українi мiнiмальна
пенсiя, за законодавством, до-
рiвнює прожитковому мiнiмуму
для осiб, якi втратили працез-
датнiсть i нинi становить 750
грн. Коефiцiєнт замiщення за-
робiтної плати на 1 сiчня 2011 р.
становить 48%, що дещо пере-
вищує фiнансовi можливостi
солiдарної системи. Останнi
арифметично визначаються ли-
ше двома показниками: спiввiд-
ношенням мiж чисельностями
пенсiонерiв та платникiв внес-
кiв (нинi на 100 платникiв внес-
кiв припадає 95 пенсiонерiв, а в
перспективi буде бiльше) i став-
кою внескiв на пенсiйне страху-
вання. Виходячи з українських
спiввiдношень, коефiцiєнт замi-
щення не може перевищувати
40%, решту треба фiнансувати з
бюджету. Максимальна пенсiя
iз солiдарної системи переви-
щує мiнiмальну в десятки разiв,
що є неприпустимим, оскiльки
основну частину диференцiацiї
пенсiй мають забезпечувати (в
розвинених країнах так i є) вип-
лати з накопичувальних фондiв.
Тобто чинну систему пенсiйного
забезпечення вкрай важко виз-
нати ефективною.
— У новому законопроектi з
пенсiйної реформи йдеться про
пiдвищення пенсiйного вiку
для жiнок. Це питання суспiль-
ство сприйняло надто болiсно.
Чому саме вiк жiнок потрiбно
пiдвищувати?
— Зразу пiдкреслю: пiдвищен-
ня пенсiйного вiку нiкого не тi-
шить. Але, на жаль, воно неми-
нуче. Й тi, хто акцентує увагу
на низькiй середнiй тривалостi
життя при народженнi (64,4
року для чоловiкiв i 74,8 року
для жiнок), не зовсiм добре ро-
зумiють змiст показника се-
редньої тривалостi життя й
технiки його обчислення. Це
умовний показник, який обчис-
люють, виходячи з ризикiв
смертi протягом кожного року
всього життя вiд самого народ-
ження. Ураховують ризики
смертi в дитинствi, юностi, пра-

цездатному вiцi. Проте коли ми
ведемо мову про пенсiйний вiк,
треба мати на увазi середню
тривалiсть життя саме на пен-
сiї, коли людина всiх цих ризи-
кiв уже щасливо уникла, тобто
спиратися на показник, що
враховує лише ризики смертi в
старшому вiцi. Так-от, чоловi-
ки пiсля досягнення шiстдеся-

тирiчного вiку в середньому
живуть 14,8 року, а жiнки пiс-
ля досягнення п’ятиде-
сятип’ятирiччя — 23,9. Отже,
цей аргумент проти пiдвищен-
ня пенсiйного вiку не спрацьо-
вує.

Вiд пенсiйного вiку значною
мiрою залежить спiввiдношен-
ня пенсiонерiв та платникiв

страхових внескiв, яке — ми
про це вже говорили — здiй-
снює надзвичайно вагомий
вплив на фiнансовi можливостi
солiдарної системи i врештi-
решт на спiввiдношення серед-
ньої пенсiї та середньої заро-
бiтної плати. Другою пошире-
ною — i також не зовсiм корек-
тною —тезою є твердження
про надзвичайно високий рi-
вень старiння українського на-
селення. Насправдi ж питома
вага осiб старших 65 або 70 ро-
кiв в Українi не тiльки не пере-
вищує середнiй по Європi, а на-
вiть поступається йому. Що ж
стосується частки пенсiонерiв,
то вона справдi є дуже висо-
кою.
— Чи варто зрiвнювати пен-
сiйний вiк чоловiкiв i жiнок?

— Я вважаю, що пенсiйний вiк
має бути однаковим. I те, що
жiнки витiсняються з ринку
працi ранiше, за великим ра-
хунком — дискримiнацiя. Знач-
ною мiрою завдяки цьому спiв-
вiдношення середнiх пенсiй жi-
нок i чоловiкiв становить 67%,
тодi як заробiтних плат — 75.
До того ж, 42% пенсiй за вiком

жiнок (тобто майже половина!)
є меншими за гарантований мi-
нiмум. Пiсля запровадження
накопичувальної складової
спiввiдношення пенсiй стане ще
бiльш дискримiнацiйним для
жiнок.
— У проектi закону пропону-
ють збiльшити не тiльки пен-
сiйний вiк, а й тривалiсть стра-
хового стажу для призначення

пенсiї за вiком. Наскiльки це
доцiльно?
— На мою думку, встановлення
мiнiмального страхового стажу
30-35 рокiв мотивуватиме лю-
дей легально працювати довше
й таким чином заробляти на
бiльшу пенсiю. Адже в серед-
ньому людина починає працю-
вати у 18-20 рокiв, тобто до до-

сягнення 55-60 має 35-40 рокiв
стажу. Проте, на мою думку,
варто застосовувати значно ви-
щi коефiцiєнти врахування
стажу понад цей перiод —
можливо 3 або навiть 4% за
кожний рiк. Це забезпечить со-
цiальну справедливiсть щодо
тих, хто працює довго.
— Проведення пенсiйної ре-
форми передбачає обмеження
максимального розмiру пен-
сiй. А як вирiшується питання
окремих груп в iнших краї-
нах?
— Пенсiї iз солiдарної системи
не мають дуже вiдрiзнятися.
Удвiчi, утричi, але не в десят-
ки разiв. Так, посилене пенсiй-
не забезпечення окремих груп
населення iснує в усьому свiтi,
навiть у межах солiдарної сис-
теми. В бiльшостi країн це є
своєрiдною компенсацiєю нап-
руженої працi i неможливостi
додаткової зайнятостi (а отже,
i додаткових заробiткiв) дер-
жавних службовцiв, полiцей-
ських, вiйськових. Але вiн не
має бути таким великим.

Iнше питання — особи, якi
працюють у шкiдливих умовах
— за Списками № 1 i 2. У свiтi
залишилося тiльки три країни
— Україна, Росiя та Бiлорусь,
де робота в шкiдливих та не-
безпечних умовах компенсу-
ється бiльш раннiм набуттям
пенсiйних прав. У рештi країн
таким фахiвцям обмежують
тривалiсть роботи в шкiдливих
умовах, аби запобiгти шкодi
здоров’ю. Ми ж завдаємо шко-
ду, надiляємо правом отриму-
вати пенсiю ранiше, i пiсля
цього значна частина таких
пенсiонерiв через низьку зар-
плату та пенсiю, через вiдсут-
нiсть iнших можливостей зай-
нятостi продовжує працювати
в тих же умовах. Логiки в цьо-
му я не бачу.

Значною проблемою є над-
звичайно висока (чи не найви-
ща у свiтi) питома вага витрат
на пенсiйне забезпечення у
ВВП країни — 17,9% у 2010 р.
Це означає, що держава не в
змозi належним чином фiнан-
сувати iншi свої зобов’язання,
включаючи i соцiальнi — освi-
ту, охорону здоров’я, благоус-
трiй, навiть допомогу тим, хто
тимчасово втратив працездат-
нiсть або роботу. Певною мiрою
це провокує пiдвищену захво-
рюванiсть i смертнiсть насе-
лення.
— Пояснiть, будь ласка, з чого
потрiбно починати реформу-
вання пенсiйної системи?
— По-перше, усунути тi недо-
лiки солiдарної системи, про
якi ми з вами вели мову. По-
друге, якнайскорiше створити
умови для запровадження за-
гальнообов’язкової накопичу-
вальної складової i максималь-
но прискорити розвиток не-
державних пенсiйних фондiв.
По-третє — хоча це має пер-
шочергове значення — забез-
печити пiдвищення та легалi-
зацiю заробiткiв i зайнятостi.
Ну, i в пiдсумку, узгоджувати
iнтереси пенсiонерiв iз можли-
востями держави й вiдмовити-
ся вiд популiстських крокiв у
сферi пенсiйного забезпечення.

Директор Iнституту демографiї 
та соцiальних дослiджень 

iменi М. В. Птухи НАН України 
Елла ЛIБАНОВА

«Пенсiйний вiк має бути однаковим»

Åëëà ËIÁÀÍÎÂÀ. Äîêòîð åêîíîìi÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, àêàäåìiê ÍÀÍ Óê-
ðà¿íè çi ñïåöiàëüíîñòi «ñîöiîåêîíîìiêà», äèðåêòîð Iíñòèòóòó äåìîãðàôi¿ òà
ñîöiàëüíèõ äîñëiäæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè, àêàäåìiê-ñåêðåòàð âiääiëåííÿ åêîíî-
ìiêè ÍÀÍ Óêðà¿íè.

Çàéìàºòüñÿ ïðîáëåìàìè ñòðàòåãi¿ åêîíîìi÷íîãî é ñîöiàëüíîãî ðîçâèòêó
ñóñïiëüñòâà, ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ïîòåíöiàëó. Îïóáëiêóâàëà ïîíàä 300 íàóêîâèõ
ïðàöü: ìîíîãðàôi¿ (çîêðåìà âèäàíi çà êîðäîíîì), ïiäðó÷íèêè, ñòàòòi, áðîøóðè.

ДOСЬЄ «УК»

Ç äîáðîþ ïåíñiºþ — ãàðíèé i íàñòðié
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✓ 60 ðîêiâ — äëÿ ÷îëîâiêiâ 
i 55 ðîêiâ — äëÿ æiíîê.

✓ Ìiíiìàëüíèé ïåðiîä ñïëàòè äëÿ îòðèìàííÿ
ïðàâà íà ïåíñiþ çà âiêîì — 5 ðîêiâ.

✓ Ìiíiìàëüíèé ïåðiîä ñïëàòè äëÿ îòðèìàí-
íÿ ìiíiìàëüíî¿ ïåíñi¿ çà âiêîì — 20 ðîêiâ
äëÿ æiíîê i 25 äëÿ ÷îëîâiêiâ.

✓ Ìiíiìàëüíèé ïåðiîä äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñi¿
ïî iíâàëiäíîñòi äëÿ îñiá ó âiöi 32 ðîêè àáî
ñòàðøi — 5 ðîêiâ.

✓ Ðîáîòîäàâåöü ïëàòèòü 33,2% ó âèãëÿäi
ïåíñiéíèõ âíåñêiâ çà ñâîãî ïðàöiâíèêà äî
ñîëiäàðíî¿ ñèñòåìè (äî Ïåíñiéíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè).

✓ Ïðàöiâíèê ïëàòèòü 2% âiä ñâîº¿ çàðïëàòè
ó âèãëÿäi âíåñêiâ äî ñîëiäàðíî¿ ñèñòåìè
(äî Ïåíñiéíîãî ôîíäó Óêðà¿íè).

✓ Äëÿ æiíîê äî ñåðïíÿ 2020 ð. çáiëüøóºòüñÿ ïîñòóïîâî äî 60 ðîêiâ
ïðîòÿãîì 5 ðîêiâ.

✓ Äëÿ îñiá, ÿêi ìàþòü ïðàâî íà ñïåöiàëüíi ïåíñi¿, çáiëüøóºòüñÿ äî 60
ðîêiâ äëÿ æiíîê i 62 ðîêiâ äëÿ ÷îëîâiêiâ.

✓ Âiäðàçó çáiëüøóºòüñÿ äî 15 ðîêiâ ìiíiìàëüíèé 
ïåðiîä ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñêiâ, íåîáõiäíèé 
äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñi¿ çà âiêîì.

✓ Âiäðàçó çáiëüøóºòüñÿ äî 30 ðîêiâ äëÿ æiíîê 
i 35 ðîêiâ äëÿ ÷îëîâiêiâ ìiíiìàëüíèé ïåðiîä 
ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñêiâ äëÿ îòðèìàííÿ 
ìiíiìàëüíî¿ ïåíñi¿ çà âiêîì.

✓ Ïîñòóïîâî çáiëüøóºòüñÿ äî 15 ðîêiâ ìiíiìàëüíèé ïåðiîä ñïëàòè
ñòðàõîâèõ âíåñêiâ, íåîáõiäíèé äëÿ îòðèìàííÿ ïåíñi¿ ïî iíâàëiäíîñ-
òi äëÿ îñiá ó âiöi 32 ðîêè àáî ñòàðøèõ.

✓ Ó ðàçi çàïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè
çìåíøèòüñÿ ïåíñiéíèé âíåñîê ðîáîòîäàâöiâ 
(î÷iêóºòüñÿ, ùî â êiíöåâîìó ïiäñóìêó âií áóäå çìåíøåíèé 
äî 28,2%). Öåé âíåñîê ôiíàíñóâàòèìå ïåíñiéíi âèïëàòè 
â ñîëiäàðíié ñèñòåìi.

✓ Çðåøòîþ çáiëüøèòüñÿ âíåñîê ïðàöiâíèêà 
(äî íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè ìàêñèìàëüíèé âíåñîê - 7%). 
Âíåñêè ïðàöiâíèêiâ, ñòàðøèõ çà 35 ðîêiâ, áóäóòü ñïðÿìîâàíi 
äî ñîëiäàðíî¿ ñèñòåìè.

✓ ßê Çàêîí «Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñiéíå ñòðàõó-
âàííÿ», òàê i çàêîíîïðîåêò ¹ 7455 ïåðåäáà÷àþòü çáiëüøåííÿ çà-
ðîáiòíèõ ïëàò äëÿ êîìïåíñàöi¿ ïðàöiâíèêàì çáiëüøåííÿ ïåíñiéíèõ
âíåñêiâ ó çâ’ÿçêó iç çàïðîâàäæåííÿì îáîâ’ÿçêîâî¿ íàêîïè÷óâàëüíî¿
ñèñòåìè.

ЧИННA СOЛIДAРНA СИСТЕМA ЩO ПРOПOНУЄТЬСЯ ЗМIНИТИ 
Ïåíñiéíèé âiê

Ïåíñiéíi âíåñêè

Ïåðiîä ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñêiâ
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КOМПЕТЕНТНO

ВУкраїнi з 2004 року
впроваджується бага-

торiвнева пенсiйна систе-
ма, а саме система обов’яз-
кового пенсiйного страху-
вання та система недер-
жавного (добровiльного)
пенсiйного забезпечення.

Добробут
залежить 
вiд працюючих

Система обов’язкового
пенсiйного страхування —
це форма резервування
заробiтної плати (чи iнших
видiв доходiв вiд зайня-
тостi), що забезпечує пiд-
тримку матерiального доб-
робуту в разi втрати пра-
цездатностi в старостi, че-
рез iнвалiднiсть або втра-
ту годувальника. Сплачу-
ючи внески на пенсiйне
страхування, працiвники
та їхнi роботодавцi об’єд-
нують свої зусилля й ре-
сурси для створення ко-
лективних систем захисту
i безпеки, що дає можли-
вiсть розподiлити ризики
й збитки мiж громадяни-
ном та суспiльством. При
цьому забезпечується со-
цiальний зв’язок не лише
мiж безпосереднiми учас-
никами ринку працi, а й
мiж поколiннями, зокрема
мiж поколiнням працез-
датних осiб та їхнiми бать-
ками й дiтьми.

За механiзмом фiнансу-
вання вирiзняють розпо-
дiльчi та накопичувальнi
пенсiйнi системи. Розпо-
дiльчi системи, якi ще на-
зивають нефондованими
або безрезервними, пе-
редбачають використання
поточних надходжень на
виплату пенсiй наявним
пенсiонерам. Надходжен-
ня при цьому представля-
ють собою страховi внески
до солiдарної системи або
спецiальних пенсiйних
зборiв та iншi обов’язковi
платежi, що мають фiс-
кальний характер, чи
шляхом прямих асигну-
вань з державного бюдже-
ту. У цьому випадку доб-

робут пенсiонерiв безпо-
середньо залежить вiд до-
ходiв працюючого насе-
лення та фiнансової спро-
можностi солiдарної сис-
теми. Кошти розподiльчої
пенсiйної системи нале-
жать до соцiальних iнвес-
тицiй, оскiльки забезпечу-
ють суспiльнi зобов’язан-
ня й мають всi ознаки со-
цiальних видаткiв.

Якщо солiдарна система
(розподiльча) в Українi
функцiонує з 2004 року, то
засади накопичувальної
системи загальнообов’яз-
кового державного пенсiй-
ного страхування (далi —
накопичувальна система
пенсiйного страхування)
лише опрацьовуються. Ця
система базується на
можливостi створення ре-
зерву для майбутнiх дохо-
дiв завдяки тому, що над-
ходження коштiв спрямо-
вуються не на забезпечен-
ня поточних пенсiйних
виплат, а на iнвестування
у рiзноманiтнi прибутковi
проекти. Позитивний iн-
вестицiйний дохiд дає
змогу захистити пенсiйнi
заощадження вiд iнфля-
цiї, покрити накладнi ви-
датки, пов’язанi з обслуго-
вуванням пенсiйних акти-
вiв, i створити фiнансове
пiдгрунтя для гiдної ста-
ростi. Накопичувальна
складова обумовлює не
лише соцiальний, а й еко-
номiчний iнвестицiйний
ефект вiд таких пенсiйних
систем. Кошти, сформова-
нi на накопичувальному
пенсiйному рахунку учас-
ника системи, будуть його
власнiстю та пiдлягати-
муть успадкуванню у
встановленому законом
порядку.

Накопичувальна систе-
ма пенсiйного страхуван-
ня функцiонуватиме па-
ралельно iз солiдарною
системою i впроваджуєть-
ся на часткове її замiщен-
ня. Тобто учасник накопи-
чувальної системи пенсiй-
ного страхування (особи,
яким на дату впроваджен-
ня системи виповниться

не бiльше 35 рокiв) спря-
мовуватиме частку єдино-
го внеску, що дорiвнюва-
тиме 2% вiд своєї заробiт-
ної плати, не до солiдарної
системи, а на накопичу-
вальний пенсiйний раху-
нок. Щороку розмiр вiдра-
хувань єдиного внеску
збiльшуватиметься на 1%
до досягнення 7%. При
цьому роботодавець спла-

чуватиме частку єдиного
внеску на обов’язкове
пенсiйне страхування до
солiдарної системи. Осо-
бам, якi є учасниками двох
рiвнiв пенсiйної системи
—солiдарної та накопичу-
вальної, величина оцiнки
одного року страхового
стажу для обчислення
пенсiї в солiдарнiй системi
зменшується з 1,35 до
1,08%. Тому працiвникам
старшого вiку, у яких час
для здiйснення накопи-
чень буде невеликим, ви-
гiднiше залишатися в со-
лiдарнiй системi, оскiльки

їхнiй розмiр пенсiї буде
бiльш високим.

Розумiючи, що впровад-
ження нової системи обу-
мовлює «вiдтiк» коштiв iз
солiдарної системи, та
враховуючи складну фi-
нансову ситуацiю солiдар-
ної системи, запровад-
ження сплати внескiв до
накопичувальної системи
пенсiйного страхування

передбачається розпочати
з року, в якому буде за-
безпечено бездефiцит-
нiсть бюджету Пенсiйного
фонду України.

Накопичувати 
буде вигiдно

Першi 2 роки роботи
кошти накопичувальної
системи пенсiйного стра-
хування зберiгатимуться
в Накопичувальному пен-
сiйному фондi, а точнiше
— на його рахунку, який
вiдкриватиметься вико-
навчою дирекцiєю Пен-

сiйного фонду в банку-
зберiгачi. Адмiнiструван-
ня цього фонду здiйсню-
ватиме виконавча дирек-
цiя Пенсiйного фонду,
управлiння активами —
приватна компанiя з уп-
равлiння активами, обра-
на Радою Накопичуваль-
ного фонду за конкурсом.
До складу Ради входити-
муть 14 осiб, якi на про-
порцiйнiй основi призна-
чатимуться Президентом
України та Верховною
Радою України. Зокрема
представники централь-
них органiв виконавчої

влади у сферi соцiальної
полiтики, економiки, фi-
нансiв Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фi-
нансових послуг, держав-
ної комiсiї з цiнних папе-
рiв, Нацiонального банку
України, роботодавцiв та
застрахованих осiб.

Через 2 роки пiсля зап-
ровадження системи її
учасники матимуть право
перераховувати свої
кошти до обраного ними
недержавного пенсiйного
фонду з числа приватних
фондiв, якi отримають лi-
цензiю в Державнiй комi-
сiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Укра-
їни та вiдповiдатимуть
визначеним законом ви-
могам. Недержавнi пен-
сiйнi фонди працюють в
Українi з 2004 року i на
сьогоднi учасниками сис-
теми недержавного пен-
сiйного забезпечення є
майже 500 тис. осiб. Дос-
вiд, який має добровiльна
система пенсiйного за-
безпечення, — це одна з
передумов для провад-
ження накопичувальної
системи пенсiйного стра-
хування.

Принципи функцiону-
вання двох накопичу-
вальних систем (добро-
вiльної й обов’язкової)
законами визначенi
практично однаковi. Се-
ред основних вiдмiннос-
тей мiж цими системи є
те, що в системi недер-
жавного пенсiйного за-
безпечення:

а) адмiнiстрування не-
державного пенсiйного
фонду здiйснює юридич-
на особа, яка отримала
лiцензiю на адмiнiстру-
вання недержавних пен-
сiйних фондiв, а не вико-

навча дирекцiя Пенсiйно-
го фонду;

б) управлiнськi рiшен-
ня по роботi недержавно-
го пенсiйного фонду
приймає Рада фонду,
представники якої приз-
начаються засновниками
Пенсiйного фонду та ро-
ботодавцями — платни-
ками корпоративного
Пенсiйного фонду. Особи
набувають повноважень
членiв Ради фонду, якщо
протягом 30 днiв пiсля
подання списку членiв
Ради фонду до Держфiн-
послуг щодо них не на-
дiйде обгрунтованого
письмового заперечення;

в) управлiння активами
здiйснює компанiя з уп-
равлiння активами або
iнша особа, яка отримала
лiцензiю Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та
фондового ринку на про-
вадження дiяльностi з
управлiння активами, та
з якою рада фонду укла-
ла вiдповiдний договiр;

г) умови, за якими про-
водиться вибiр, зокрема
банка-зберiгача, визна-
чається статутом вiдпо-
вiдного фонду.

Кошти з кiлькох гаманцiв
РOЗ’ЯСНЕННЯ. Що таке другий рiвень пенсiйної системи

Валентина КУДIН, 
начальник вiддiлу загальнообов’язкового 

та добровiльного накопичувального 
пенсiйного забезпечення департаменту 

пенсiйного забезпечення Мiнпрацi

ЦЕ ВAЖЛИВO

«Згiдно з проектом
пенсiйної реформи пе-
редбачено поступове
збiльшення пенсiйного
вiку для жiнок з 55 до 60
рокiв. Вважаю за доцiль-
не збiльшення страхово-
го стажу з 20 до 30 рокiв,
необхiдного для отри-
мання пенсiї, проводити
також поетапно (пропор-
цiйно)  вiдповiдно до
збiльшення пенсiйного
вiку. Що робити тим, хто
не матиме 30 рокiв ста-
жу?»

Iрина СТЕПАНОВА, 
м. Київ

Вирiшення питань що-
до змiни мiнiмальної ве-
личини стажу роботи та
страхового стажу для

призначення всiх видiв
пенсiй є одним iз питань
пенсiйної реформи 2010-
2014 рокiв. Законопроект
передбачає пiдвищення
тривалостi страхового
стажу, що дає право на
призначення пенсiї за вi-
ком iз солiдарної системи,
з 5 до 15 рокiв та норма-
тивної тривалостi стажу з
20 рокiв для жiнок, 25 рокiв
для чоловiкiв до 30 для жi-
нок i 35 рокiв для чоловiкiв.

Це має сприяти мотива-
цiї населення до подов-
ження тривалостi трудо-
вого перiоду. Особи, якi не
набули 15-рiчного страхо-
вого стажу, одержувати-
муть державну соцiальну
допомогу в розмiрi про-
житкового мiнiмуму для

осiб, якi втратили працез-
датнiсть. Особи, страхо-
вий стаж яких становити-
ме вiд 15 до 30 (35) рокiв,
отримуватимуть пенсiю у
пропорцiйному розмiрi.

«Законопроектом пе-
редбачається враховува-
ти заробiтну плату для
призначення пенсiї лише
за даними персонiфiкацiї
— з липня 2000 року. Моє
пiдприємство лiквiдова-
но. Останнiм часом пра-
цювала мало i з невели-
кими заробiтками. Чи
можна в таких випадках
буде брати заробiтки до
2000 року, коли вони бу-
ли досить високi?»

Наталя НАЗАРОВА,
м. Черкаси

Законопроектом перед-
бачено, що для обчислен-
ня пенсiї враховується за-
робiтна плата (дохiд) за
весь перiод страхового
стажу починаючи з 1 лип-
ня 2000 року. У разi коли
страховий стаж, починаю-
чи з 1 липня 2000 року,
становить менше 60 мiся-
цiв, для обчислення пенсiї
враховується заробiтна
плата (дохiд) за будь-якi
60 календарних мiсяцiв
страхового стажу пiдряд
до 1 липня 2000 року неза-
лежно вiд перерв та за
весь перiод страхового
стажу починаючи з 1 лип-
ня 2000 року.

Це дасть можливiсть
позбавити майбутнiх пен-
сiонерiв пошуку старих

архiвiв та лiквiдованих
пiдприємств. В той же час
передбачається залишити
старий порядок для тих,
хто за перiод з 2000 року
не набув достатнього стра-
хового стажу (60 мiсяцiв).

За результатами гро-
мадського обговорення пе-
редбачається тимчасово,
до 2016 року, надати мож-
ливiсть враховувати заро-
бiтки до 2000 року, пiдви-
щивши при цьому кон-
троль за видачею довiдок,
щоб усунути можливiсть
їх фальсифiкацiї.

«Працюючий пенсiо-
нер, якому наукова пен-
сiя вже призначена, не
вiдчує нiяких змiн, чи вiн
буде отримувати звичай-

ну пенсiю, поки не звiль-
ниться?»

Олег КУПРIЯНОВ,
м. Львiв

Пенсiї, призначенi до
набрання чинностi зако-
нопроектом, виплачува-
тимуться у тих самих
розмiрах, без будь-яких
змiн. Також законопроек-
том не передбачено будь-
яких обмежень у виплатi
пенсiй працюючим пенсi-
онерам, в тому числi й
для спецiальних пенсiй,
якi були призначенi до
набрання чинностi зако-
нопроектом.

За iнформацiєю 
фахiвцiв Мiнсоцполiтики

України

Íàêîïè÷óâàëüíà ñêëàäîâà îáóìîâëþº 
íå ëèøå ñîöiàëüíèé, à é åêîíîìi÷íèé 
iíâåñòèöiéíèé åôåêò âiä òàêèõ ïåíñiéíèõ
ñèñòåì. Ãðîøi, àêóìóëüîâàíi 
íà íàêîïè÷óâàëüíîìó ïåíñiéíîìó ðàõóíêó
ó÷àñíèêà ñèñòåìè, áóäóòü éîãî âëàñíiñòþ
òà ïiäëÿãàòèìóòü óñïàäêóâàííþ 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.
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НOВИНИ ТA КOМЕНТAРI

Пiдтримка й спiвчуття
ÑÊÎÐÁÎÒÀ. Ïðåçèäåíò Âiêòîð ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ ñïiâ÷óòòÿ

Ïðåçèäåíòó Áàãàòîíàöiîíàëüíî¿ Äåðæàâè Áîëiâiÿ Õóàíó Åâî
Ìîðàëåñó Àéìi ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè ëþäñüêèìè æåðòâàìè,
ñïðè÷èíåíèìè äîùàìè òà ïîâåíÿìè. «Ïðèéìiòü ãëèáîêi ñïiâ-
÷óòòÿ ó çâ’ÿçêó ç ÷èñëåííèìè ëþäñüêèìè æåðòâàìè, ñïðè÷èíå-
íèìè äîùàìè òà ïîâåíÿìè â Áîëiâi¿. Ìè ïîäiëÿºìî ñêîðáîòó
áîëiâiéñüêîãî íàðîäó òà ñóìóºìî ç ïðèâîäó òðàãi÷íèõ âòðàò,
ÿêèõ çàçíàëà Âàøà êðà¿íà.

Âiä iìåíi íàðîäó Óêðà¿íè òà âiä ìåíå îñîáèñòî ïðîøó ïåðå-
äàòè ñëîâà ïiäòðèìêè ðîäèíàì çàãèáëèõ, à òàêîæ ïîáàæàííÿ
ñêîðiøîãî îäóæàííÿ ïîòåðïiëèì», — ïåðåäàº ñëîâà Ïðåçèäåí-
òà éîãî ïðåñ-ñëóæáà.

Встигнути на потяг
нової економiки

ÐÎÇÂÈÒÎÊ. Ãîëîâà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü íàóêè,
iííîâàöié òà iíôîðìàöi¿ Âîëîäèìèð Ñåìèíîæåíêî ïðîâiâ çóñ-
òði÷ çi ñòóäåíòàìè, âèêëàäà÷àìè i êåðiâíèöòâîì Ïîëòàâñüêîãî
óíiâåðñèòåòó åêîíîìiêè i òîðãiâëi. «Óêðà¿íà ñòî¿òü íà ðîçäîðiæ-
æi. Ïåðåä íåþ âiäêðèòi äâà øëÿõè. Îäèí — íàçäîãàíÿþ÷îãî
ðîçâèòêó, øëÿõ ñëiäóâàííÿ çà óñïiøíèìè äåðæàâàìè. Iíøèé —
ðèçèêîâàíèé øëÿõ âèïåðåäæàþ÷îãî ðîçâèòêó... Àìáiöi¿ íàøî¿
êðà¿íè âæå ïðîãîëîøåíî — äî 2020 ðîêó óâiéòè äî êîëà ïåðå-
äîâèõ êðà¿í. ßêùî ìè ðóõàòèìåìîñÿ çà iíøèìè, òî çàâæäè áó-
äåìî ó õâîñòi. ßêùî ìè ðèçèêíåìî ðóõàòèñÿ âëàñíèì ìàðøðó-
òîì, òî îòðèìàºìî øàíñ âñòèãíóòè íà ïîòÿã íîâî¿ åêîíîìiêè,
çàñíîâàíî¿ íà òåõíîëîãiÿõ øîñòîãî óêëàäó», — öèòóº ñëîâà ãî-
ëîâè Äåðæiíôîðìíàóêè ïðåñ-ñëóæáà âiäîìñòâà.

Неякiсний
менеджмент призвiв
до збиткiв

ÇÂIÒ. 2010 ðîêó îðãàíàìè äåðæàâíî¿ êîíòðîëüíî-ðåâiçiéíî¿
ñëóæáè ïðîâåäåíî ðåâiçi¿ íà 154 ïiäïðèºìñòâàõ, ùî íàëåæàòü
äî ñôåðè óïðàâëiííÿ Ìiíiñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîëiòèêè. Ôi-
íàíñîâèõ ïîðóøåíü i íåäîëiêiâ áóëî âèÿâëåíî íà çàãàëüíó ñó-
ìó ïîíàä 1,3 ìëðä ãðí. Çîêðåìà, ïåðåâiðåíi ïiäïðèºìñòâà íå-
äîîòðèìàëè ôiíàíñîâèõ ðåñóðñiâ íà çàãàëüíó ñóìó 26,5 ìëí
ãðí, ïðîâåëè âèòðàòè ç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà — íà 48,4
ìëí ãðí, â÷èíèëè iíøi ïîðóøåííÿ íà 1,24 ìëðä ãðí, ñåðåä ÿêèõ
— îïëàòà çà äåðæàâíi êîøòè âàðòîñòi òîâàðiâ, ðîáiò i ïîñëóã
áåç ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð çàêóïiâëi.

Êîíòðîëüíi çàõîäè çàñâiä÷èëè, ùî âiäñóòíiñòü íàëåæíîãî
ìåíåäæìåíòó òà âíóòðiøíüîãî êîíòðîëþ íà ïiäïðèºìñòâàõ
ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ íåçàêîííèõ âèòðàò, âòðàò
äîõîäiâ i àêòèâiâ ïiäïðèºìñòâ òà, âiäïîâiäíî, ìîæëèâîñòi äëÿ
øòó÷íîãî áàíêðóòñòâà. Äîõîäè ïiäïðèºìñòâ, âiäíåñåíi äî ñôå-
ðè óïðàâëiííÿ Ìiíïðîìïîëiòèêè, áóëî âòðà÷åíî ÷åðåç íåíà-
ëåæíèé ïðîôåñiéíèé ðiâåíü ¿õ êåðiâíèêiâ, íèçüêó ÿêiñòü ìåíåä-
æìåíòó òà âiäñóòíiñòü íàëåæíèõ óïðàâëiíñüêèõ ðiøåíü, ïîâi-
äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Ãîëîâíîãî êîíòðîëüíî-ðåâiçiéíîãî óï-
ðàâëiííÿ.

Çíà÷íi äåðæàâíi êîøòè âòðà÷àþòüñÿ ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïiä
÷àñ ïåðåäà÷i ïiäïðèºìñòâàìè â îðåíäó äåðæàâíîãî ìàéíà. Ïiä
÷àñ ðåâiçié òàêîæ áóëî âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ îïëàòè ïðàöi
ïðàöiâíèêiâ. Ñåðåä iíøèõ ïîðóøåíü: çäiéñíåííÿ îêðåìèìè ïiä-
ïðèºìñòâàìè äiÿëüíîñòi áåç îòðèìàííÿ âiäïîâiäíî¿ ëiöåíçi¿;
âèòðàòè, íå ïåðåäáà÷åíi ôiíàíñîâèì ïëàíîì âèòðàò; çàâèùåí-
íÿ âàðòîñòi àêòèâiâ ÷åðåç íåíàëåæíå âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî
îáëiêó.

Мiжнародний «Самiт лi-
дерiв змiн», який про-

водився у Туреччинi впер-
ше, за задумом його органi-
заторiв, у майбутньому
трансформується у щорiч-
ний Стамбульський полi-
тичний форум. Цього року
його почесними гостями ста-
ли Президент Сирiї Башар
аль Ассад, колишнiй генсек
ООН Кофi Аннан, колишнiй
вiце-президент США Аль-
берт Гор, а також вченi, бiз-
несмени i полiтики з ба-
гатьох країн свiту. Вiдкрив
форум Прем’єр-мiнiстр Ту-
реччини Реджеп Ердоган.

«Самiт лiдерiв змiн» дав
змогу почути позицiї вче-
них i полiтикiв стосовно
розвитку свiту. Про це пiд
час свого виступу на форумi
заявив Прем’єр-мiнiстр
Микола Азаров, повiдомляє
департамент iнформацiї та
комунiкацiй з громадськiс-
тю Секретарiату КМУ. «За-
раз в Українi вiдбуваються
структурнi реформи, i для
нас надзвичайно важливо
почути позицiю вчених, по-

лiтикiв про те, в якому нап-
рямку розвивається наш
свiт, нашi країни», — наго-
лосив Прем’єр-мiнiстр.

«Україна стала на шлях
розвитку добросусiдських,

дружнiх i рiвноправних вiд-
носин зi всiма своїми сусi-
дами: Росiєю, Туреччиною,
Польщею i з країнами Єв-
росоюзу», — сказав Микола
Азаров. Вiн зазначив, що

наша держава розвиватиме
економiчнi контакти з усiма
країнами свiту, якi зацiкав-
ленi розвивати вiдносини з
Києвом. Прем’єр-мiнiстр
наголосив, що Україна на

сьогоднi є великою серйоз-
ною державою, з якою ра-
хуються у свiтi. Вiн окремо
охарактеризував україн-
сько-турецькi вiдносини,
зауваживши, що задоволе-
ний їх iнтенсифiкацiєю.
«Ми дуже хочемо розвива-
ти нашi двостороннi вiдно-
сини з Туреччиною i вважа-
ємо, що нашi країни мають
спiльнi цiнностi — пiдви-
щення добробуту громадян,
i до цiєї мети ми невпинно
йдемо», — сказав Микола
Азаров.

Пiд час свого перебування
у Стамбулi глава україн-
ського уряду зустрiвся та-
кож з Вселенським Патрi-
архом Варфоломiєм. «Нас,
звичайно, не може не тур-
бувати те, що наше правос-
лав’я роздiлене на три цер-
кви. Однак ми вважаємо, що
це справа самої церкви
знайти шлях до єдностi i
об’єднання, — сказав
Прем’єр пiд час розмови. —
Я хочу запевнити Вас, що
уряд готовий сприяти гар-
монiзацiї державних i цер-

ковних вiдносин, налагод-
женню мiжцерковного дiа-
логу». Прем’єр позитивно
оцiнив внесок Вселенського
Патрiарха у розвиток пра-
вослав’я i встановлення
християнських цiнностей. У
свою чергу Вселенський
Патрiарх сказав, що мо-
литься за мир i стабiльнiсть
в Українi, за об’єднання
православних церков. «Ми
готовi надати вам будь-яку
допомогу, щоб досягти цього
єднання», — наголосив вiн.
Владика Варфоломiй пообi-
цяв, що українським проча-
нам буде надано допомогу
при вiдвiданнi гори Афон,
яка перебуває пiд юрисдик-
цiєю Вселенського патрiар-
хату.

У рамках свого перебу-
вання у Стамбулi Микола
Азаров провiв зустрiч зi
своїм турецьким колегою
Реджепом Ердоганом. Учо-
ра увечерi український
Прем’єр-мiнiстр вiдбув з
вiзитом до Iзраїлю, про що
ми розповiмо у наступно-
му номерi.

Змiни, якi рухають свiт
ВIЗИТ. У Туреччинi Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров узяв участь у мiжнародному форумi 
«Самiт лiдерiв змiн», учасники якого обмiнялися думками стосовно розвитку свiту

До 1 сiчня 2012 року має
бути завершено форму-

вання Єдиного державного
реєстру громадян, якi пот-
ребують полiпшення жит-
лових умов. Про це йдеться
у проектi вiдповiдної поста-
нови Кабiнету Мiнiстрiв.
Документ схвалено урядом
на останньому засiданнi, по-
вiдомив вiце-прем’єр-
мiнiстр Вiктор Тихонов.

Метою впровадження та-
кого реєстру є забезпечен-
ня прозоростi ведення облi-
ку громадян, що потребу-

ють полiпшення житлових
умов та громадського кон-
тролю за розподiлом i на-
данням житла. Вiн дасть
змогу чiтко визначити жит-
ловi зобов’язання держави i
враховувати їх при пiдго-
товцi планових показникiв
державного та мiсцевого
бюджетiв.

Реєстр є автоматизова-
ною iнформацiйною систе-
мою збирання, накопичен-
ня, надання, захисту та об-
лiку iнформацiї про таких
громадян. Доступ до iнфор-

мацiї, яка мiститиметься в
Єдиному державному реєс-
трi, буде забезпечено через
спецiально створений веб-
сайт.

Проектом документа пе-
редбачається, що органи
виконавчої влади, вико-
навчi органи рад, пiдпри-
ємства, установи, органi-
зацiї, якi ведуть облiк гро-
мадян, подаватимуть для
внесення до реєстру щомi-
сяця до 1 i 15 числа iнфор-
мацiю, яка мiстить перед-
баченi законодавством вi-

домостi про громадян, за
формою, встановленою
Мiнрегiонбудом, Мiнеко-
номрозвитку та торгiвлi й
Адмiнiстрацiєю служби
спецiального зв’язку та за-
хисту iнформацiї.

Фiнансування заходiв пе-
редбачене Державною цiль-
овою соцiально-економiч-
ною програмою будiвництва
(придбання) доступного
житла на 2010 — 2017 роки
обсягом 11,6 мiльйона гри-
вень, повiдомляє прес-
служба урядовця.

Крiм того, уряд спрямує
кошти субвенцiї з держав-
ного бюджету мiсцевим
бюджетам на будiвництво,
реконструкцiю, ремонт та
утримання вулиць i дорiг
комунальної власностi у на-
селених пунктах. За слова-
ми Вiктора Тихонова, для
цього буде видiлено 717 млн
грн.

***
У Києвi вшанували жертв

Куренiвської катастрофи. У
поминальнiй лiтiї взяли
участь кияни, очевидцi тра-

гедiї, родичi загиблих i вiце-
прем’єр-мiнiстр Вiктор Ти-
хонов.

Звертаючись до
присутнiх, вiн наголосив,
що подiя п’ятдесятирiчної
давнини стала жорстоким
уроком, який показав, до
чого призводить безгоспо-
дарнiсть i байдужiсть: «Тодi
влада довгий час примен-
шувала масштаби i наслiдки
аварiї.  Сьогоднi ми несемо
вiдповiдальнiсть за те, щоб
такi трагедiї бiльше нiколи
не повторились».

Житловi черги стануть електронними
РIШЕННЯ. Рiвень фiнансування визначає успiх започаткованих справ

Україна запропонувала
Японiї допомогу

ÑOËIÄAÐÍIÑÒÜ. Ïðåçèäåíò Âiêòîð ßíóêîâè÷ âèñëîâèâ ñïiâ-
÷óòòÿ Ïðåì’ºð-ìiíiñòðó ßïîíi¿ Íàîòî Êàíó ó çâ’ÿçêó ç çåìëåò-
ðóñàìè òà öóíàìi, ùî ïðèçâåëè äî ëþäñüêèõ æåðòâ i ñïðè÷èíè-
ëè çíà÷íi ðóéíóâàííÿ, — âåëèêà êiëüêiñòü ëþäåé äiñòàëà ïîðà-
íåííÿ, ìàéæå 4,5 òèñ. îñiá ïðîïàëè áåçâiñòè.

«Â Óêðà¿íi ç ãëèáîêèì ñóìîì ñïðèéíÿëè çâiñòêó ïðî ñòðàøíi
çåìëåòðóñè òà öóíàìi ó ßïîíi¿, ùî ïðèçâåëè äî ëþäñüêèõ
æåðòâ i çíà÷íèõ ðóéíóâàíü. Óêðà¿íà ãîòîâà íàäàòè ãóìàíiòàðíó
äîïîìîãó äðóæíüîìó ÿïîíñüêîìó íàðîäîâi, ÿêèé ïîñòðàæäàâ
âiä ñòèõi¿. Âiä iìåíi íàðîäó Óêðà¿íè òà âiä ìåíå îñîáèñòî ïðîøó
ïåðåäàòè ãëèáîêi ñïiâ÷óòòÿ i ñëîâà ïiäòðèìêè âñiì ïîòåðïiëèì
âiä ñòèõiéíîãî ëèõà», — éäåòüñÿ ó ñïiâ÷óòòi ãëàâè Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè.

Îêðåìî Ïðåçèäåíò çðîáèâ çàÿâó äëÿ ÇÌI: «Ç òðèâîãîþ òà
äóøåâíèì áîëåì ñïðèéíÿâ çâiñòêó ïðî ñòèõiéíå ëèõî, ÿêå ñïiò-
êàëî ßïîíiþ 11 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó. Íèçêà íèùiâíèõ çåìëåòðó-
ñiâ òà öóíàìi ïðèçâåëà äî çíà÷íèõ æåðòâ ñåðåä íàñåëåííÿ
ßïîíi¿, âåëèêà êiëüêiñòü ëþäåé îòðèìàëè ïîðàíåííÿ, áåçëi÷
ïðîïàëè áåçâiñòè. Çàâäàíî ñóòòºâèõ çáèòêiâ åêîíîìiöi ßïîíi¿,
çðóéíîâàíî ÷èñëåííi áóäiâëi, ïîøêîäæåíî ëiíi¿ åëåêòðîìåðåæ,
îá’ºêòè iíôðàñòðóêòóðè.

Âiä iìåíi óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà âiä ñåáå îñîáèñòî âèñëîâ-
ëþþ ãëèáîêi ñïiâ÷óòòÿ ñiì’ÿì çàãèáëèõ òà ñëîâà ïiäòðèìêè i ïî-
áàæàííÿ øâèäêîãî îäóæàííÿ óñiì ïîñòðàæäàëèì.

Óêðà¿íà — ãëîáàëüíèé ïàðòíåð ßïîíi¿ — ñîëiäàðíà ç äðóæ-
íiì ÿïîíñüêèì íàðîäîì ó öåé âàæêèé äëÿ íüîãî ÷àñ i ãîòîâà
íàäàòè íåîáõiäíó äîïîìîãó ó ïîäîëàííi çãóáíèõ íàñëiäêiâ òðà-
ãåäi¿, ùî ñòàëàñÿ.

Âiðþ, ùî ñèëüíèé ÿïîíñüêèé íàðîä çà âñåái÷íî¿ ïiäòðèìêè
ñâiòîâî¿ ñïiëüíîòè ãiäíî ñïðàâèòüñÿ ç öèì âèêëèêîì ñòèõi¿ òà
ìóæíüî ïîäîëàº íàñëiäêè ìàñøòàáíîãî ïðèðîäíîãî ëèõà».
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