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Верховна Рада підтримала за-
конопроект щодо реформування 
пенсійної системи, згідно з яким 
пенсійний вік для жінок підвищено 
до 60 років. Законопроект при-
йнято у першому читанні. За це 
рішення проголосували 245 із 381 
народного депутата, зареєстрова-
них у сесійній залі.

КОГО СТОСУЄТЬСЯ РЕФОРМА

Жінки. Пенсійний вік пропону-
ють збільшити з 55 до 60 за 10 років, 
«накидаючи» щорічно по шість мі-
сяців. За кожні зайві півроку жінці 
будуть додавати по 2,5% від розмі-
ру її пенсії. Тобто за п’ять років на-
біжить плюс 25%. Упродовж п’яти 
років жінки зможуть вибирати: ви-
ходити на пенсію по-старому (в 55 
років) або працювати далі, одержу-
ючи компенсацію за часовий «над-
лишок» (тобто ті ж 2,5%). Отже, під-
вищення пенсійного віку для жінок 
із 55 до 60 років відтерміновується 
на п’ять років, а щоб мотивувати 
якомога пізніше виходити на пенсію, 
їм нараховуватимуть надбавки.

Держслужбовці. Депутатам, у 
яких закінчився строк повноважень, 
призначать пенсію не за два роки до 
досягнення пенсійного віку, як за-
раз, а за півтора. Після досягнення 
62 років (60 — для жінок) держслуж-
бовець зобов’язаний піти на пенсію. 
Нинішню практику продовження 
терміну на держслужбі пропонують 
скасувати. 

Також чиновники не зможуть 
одержати пенсію, більшу за 80% 
зарплати (зараз — до 90%). Якщо за-
робіток перевищує максимальний, 
з якого платять внески в ПФ (зараз 
— 14 тис. 400 грн.), пенсію розраху-
ють, виходячи з суми 14 тис. 400 грн. 
Тобто пенсія держслужбовця буде не 
більшою за 11 тис. 520 грн. на місяць 
(нині розраховується залежно від 
заробітку). 

Військовослужбовці. Військо-
вим піднімуть строк вислуги з 20 до 
25 років, але не протягом п’яти ро-

ків, як у першому варіанті реформи, 
а за десять — щороку на півроку. 

Всі громадяни України. Якщо 
працівник досягнув пенсійного віку 
та продовжує працювати п’ять ро-
ків, за кожен «зайвий» рік його пен-
сія збільшиться на 6% (зараз — при-
близно на 1%), якщо ж понад п’ять 
років — на 9%. Мінімальний стаж (із 
якого сплачені внески в ПФ) для при-
значення пенсії за віком збільшуєть-
ся — з 25 до 35 років для чоловіків і з 
20 до 30 — для жінок. Тільки маючи 
такий стаж, людина матиме право на 
пенсію не нижчу за мінімальну. Со-
ціальну пенсію (50% мінімальної) по 
досягненні пенсійного віку зможуть 
одержувати люди, які мають стаж не 
менше 15 років (раніше — не менше 
п’яти років).

РЕАЛЬНА ПЕНСІЯ СТАНЕ 
МЕНШОЮ

Сьогодні у суспільстві активно 
обговорюється лише одна теза пен-
сійної реформи. А саме — підви-
щення пенсійного віку для жінок. 

Але, на думку експертів, ця норма 
не настільки негативно вплине на 
майбутнє пенсійне забезпечення, 
як підняття страхового стажу. От 
тут відбувається справжній грабу-
нок майбутніх пенсіонерів. Судіть 
самі: люди, які пропрацювали понад 
обов’язковий страховий стаж, зараз 
одержують 1% від прожиткового мі-

німуму. Тож якщо необхідний стаж 
збільшать на 10 років, то звичайний 
український пенсіонер уже сьогодні 
«з ходу» втрачає 80 гривень. До того 
ж слід врахувати, що до страхового 
стажу не включатимуть роки на-
вчання у виші, декретну відпустку, 
час, коли людина перебувала на об-
ліку в центрі зайнятості (щоб цей 
термін зарахувався у стаж, безробіт-
ний сам повинен вносити в ПФ вне-
сок — на сьогодні це 350 гривень), 
роки, коли людина працювала за 
кордоном, якщо з цією країною не 
підписаний міжнародний договір. 

Пригадаймо, у 90-ті роки в Укра-
їні почалося масове безробіття, лю-
дей просто викидали на вулицю, 
офіційної роботи не мала половина 
українців! Де взяти необхідні для 
отримання мінімальної (!) пенсії 30 
років страхового (зауважте, не тру-
дового) стажу жінкам і 35 — чоло-
вікам, яким сьогодні за 40? А в селі 
взагалі лише одиниці працювали всі 
ці роки офіційно. В кращому випад-

ку сотні тисяч громадян із поколін-
ня сорокарічних отримуватимуть 
не пенсію, а соціальну допомогу від 
держави у розмірі 50% мінімальної 
пенсії. Але і для її отримання тепер 
треба не п’ять, а 15 років страхового 
стажу. Далі. Пенсію майбутніх пенсі-
онерів рахуватимуть за три останні 
роки, а не за один, як зараз. За дани-
ми «Української правди», це означає 
зменшення пенсії на 250 гривень.

Ще один нюанс. Якщо збільшен-
ня пенсійного віку автори рефор-
ми розтягують у часі, то норма про 
збільшення страхового стажу всту-
пає в силу з моменту набуття чин-
ності закону.

ВІП-ПЕНСІЇ ЗАЛИШЕНІ 

Готуючи такі дико несправедливі 
норми для пересічних українців, ав-
тори реформи залишили можливість 
отримання привілейованих пенсій. 
Зокрема й надалі залишаються різ-
ні системи нарахування пенсій дер-

жавним службовцям і пересічним 
громадянам. 

Але найбільш обурливим є факт, 
що віп-пенсіонери і надалі хочуть 
отримувати захмарні пенсії. Ви-
являється, саме обмеження пенсій 
чиновникам було найбільш спірним, 
коли вирішувалося, чи слід прийма-
ти запропонований урядом законо-
проект. Нагадаємо, в ньому пенсії 
обмежено десятьма прожитковими 
мінімумами (зараз це 7640 гривень). 
У тому числі існуючі віп-пенсії. По-
над вісім тисяч гривень нині в дер-
жаві отримують майже 14, 5 тисячі 
осіб. 

У коментарях деякі народні де-
путати нагадали про те, що Консти-
туційний Суд ухвалив рішення, що 
зменшувати пенсії не можна, позаяк 
це суперечить Конституції (хоча, як 
відомо, той же суд з легкістю скасу-
вав саму Конституцію).

Згадав про високі пенсії і автор 
реформи — віце-прем’єр, міністр 
праці та соціальної політики Сергій 
Тігіпко. Після позитивного голосу-
вання у Верховній Раді він заявив, 
що якщо норма про високі пенсії 
буде спірною, її можна відхилити у 
другому читанні. «Якщо це стане пе-
решкодою для того, щоб закон при-
ймався в цілому, я впевнений, що 
Кабмін буде готовий піти на комп-
роміс, аби така норма була вилучена 
між першим і другим читанням», — 
сказав він.

Таким чином, коли справа тор-
кнулась обмеження пенсій людей, 
які знаходяться на найвищих щаблях 
влади, всі вони дружно заговорили 
про порушення їхніх конституцій-
них прав. А як бути з правами пере-
січних українців? Адже якщо розі-
братися, то підвищення пенсійного 
віку, збільшення страхового стажу 
також погіршує соціальні стандарти. 
Бо в результаті пенсії будуть змен-
шені. Тому, якщо заговорили про 
Конституцію, то реформа у ниніш-
ньому її вигляді мала б бути чинною 
для тих, хто тільки починає трудову 
діяльність. 

Підготувала Наталка СЛЮСАР
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Події

Уряд видасть 3,3 мільярда 
на лічильники тепла
У держбюджеті на 2012 рік буде закладено 3,3 мільярда 
гривень на придбання лічильників тепла для 180 тисяч 
багатоповерхових будинків — 80% житлового фонду 
України. Про це пише журнал «Wееkly». Принцип дії 
такого лічильника простий: він вимірює температуру 
гарячої води на вході в опалювальну систему будинку 
і на виході та множить різницю цих температур на 
кількість води, що пройшла через системи. Уряд оголо-
сить конкурс серед виробників лічильників тепла на 
оснащення ними багатоповерхівок.

Армію хочуть скоротити 
ще на 20%
Кабінет Міністрів схвалив законопроект, який перед-
бачає скорочення чисельності Збройних сил України 
протягом 2012 року. Згідно з проектом, передбачаєть-
ся скоротити вісім тисяч осіб, з яких п’ять тисяч вій-
ськовослужбовці. Тож на кінець 2012-го в армії буде 
184 тисячі осіб, у тому числі 139 тисяч військовослуж-
бовців. Загалом до 2016-го передбачається поступово 
зменшити кількість військовиків до 160 тисяч. Таким 
чином до 2016 року планують скоротити армію на 32 
тисячі осіб або на 20%.

1,6
приблизно стільки мільяр-
дів гривень передбачено 
цього року на оздоровлен-
ня дітей і їх відпочинок. Про 
це повідомив міністр освіти 
й науки, молоді й спорту 
Дмитро Табачник.

НА ПУБЛІКУ 

МОТИВАЦІЯ РЕОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИЙ ЗАКОН 

Використання червоного прапора 
суперечить Конституції

Конституційний Суд України 17 
червня оприлюднив рішення, 

згідно з яким використання радян-
ських прапорів під час офіційних 
заходів разом із державним пра-
пором України суперечить Кон-
ституції. Так, КС визнав неконсти-
туційним встановлення формою 
увічнення перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні підйом червоного 
прапора Перемоги 9 травня. 

Дати оцінку, наскільки закон-
ним є використання червоного 
прапора для увічнення перемоги, 
КСУ попросив нардеп від НУ-НС 
Юрій Костенко. 

Рішення КС зумовлене тим, що 
в Конституції України міститься 
перелік державних символів, і чер-

воний прапор у ньому відсутній. 
Для того, щоб узаконити червоний 
прапор Перемоги, потрібно було б 
внести зміни до Основного закону, 
розширивши перелік державних 
символів.

Відповідно до Конституції, 
опис державних символів і порядок 
їх використання встановлюється 
законом, що приймається не менш 
як 2/3 від конституційного складу 
парламенту, а закон №3298-VI був 
прийнятий на засіданні Верховної 
Ради 21 квітня кількістю голосів, 
меншою як 2/3 конституційного 
складу парламенту.

Рішення КС є обов’язковим 
до виконання на території країни, 
остаточним і не оскаржується.

Пенсії українців стануть меншими 

Профтехнічні 
навчальні заклади 
Волині об’єднають 
у центри

Про це повідомив заступник на-
чальника управління освіти ОД 

Георгій Грушка. За його словами, 
проривом у профтехосвіті є при-
йняття цільової Програми розвитку 
профтехосвіти на 2011-2015 роки, 
яка передбачає створення центрів 
профтехосвіти. 

— Ми просили сім центрів, але 
нам затвердили тільки шість, — роз-
повів посадовець. — У тому числі 
два для підготовки кадрів для агро-
промислового комплексу. Управ-
ління освіти, проаналізувавши си-
туацію із кадровим забезпеченням, 
вирішило, що їх відкриють на базі 
Колківського вищого професійно-
го училища й Оваднівського про-
фесійного ліцею. Та це буде у 2014 і 
2015 роках. Відкриються три центри 
з промисловості (два — у 2013-му, 
один — у 2015-му), а також один із 
будівництва (в 2013-му). Буде ви-
значено заклади, проведено їх опти-
мізацію й об’єднання, забезпечено 
нові техніку й технології. Для цього 
з бюджету виділено 7,2 мільйона 
гривень — це небагато, враховуючи 
вартість нової техніки.

За словами Георгія Михайловича, 
у липні цього року вже визначать усі 
навчальні заклади, на базі яких буде 
створено центри, а у серпні — пере-
лік обладнання, яким вони будуть 
оснащені. До жовтня стоїть завдан-
ня розробити Регіональну програму 
розвитку профтехосвіти й подати її 
у Міністерство.

Людмила ШИШКО

Міліціонерам хочуть підняти 
зарплати до п’яти тисяч

Міністерство внутрішніх справ  
України планує підвищити 

зарплати своїм співробітникам 
до п’яти тисяч гривень на місяць. 
Про це повідомив начальник де-
партаменту кадрового забезпечен-
ня Юрій Казанський на брифінгу, 
інформує «Голос.UA».

«Оптимізація дозволить нам 
вивільнити кошти, щоб підвищити 
зарплату в органах хоча б до п’яти 
тисяч у середньому по Україні. Це 
перший етап», — зазначив він.

За словами чиновника, у МВС 
уже пройшло 30-відсоткове ско-

рочення центрального апарату, 
що дозволило вивільнити кошти. 
Надалі, за словами Казанського, 
зарплата рядових працівників ор-
ганів внутрішніх справ буде підви-
щуватися.

«Заробітна плата працівника 
міліції повинна мотивувати його 
на те, щоб знижувалася кількість 
хабарів, службових зловживань», 
— відмітив Казанський, додавши, 
що співробітникам спецпідрозді-
лів зарплату вже підвищено в 1,5 
раза — до чотирьох тисяч гри-
вень.

ПОГОДА 

У західних областях 23 
червня змінна хмарність, неве-
ликий дощ. Температура вночі 
+15...+17°C, вдень +27...+30°C. 
24 червня похмуро, дощитиме. 
Вночі +18...+21°C, денна темпера-
тура +17...+24°C. 25 червня хмар-
ність, опади. Температура вночі 
+13...+15°C, вдень +14...+16°C. 

У північних регіонах 23 черв-
ня переважно ясно, без опадів. 
Нічна температура +10...+14°C, 
денна +25...+28°C. 24 червня змін-
на хмарність, можливий дощ. Уно-
чі +17...+20°C, вдень +27…+30°C. 
25 червня похмуро, дощитиме. 
Температура вночі +15...+20°C, 
вдень +19...+23°C. 

У Києві 23 червня перемінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +11...+16°C, вдень +25...+29°C. 
24 червня невелика хмарність, 
увечері очікуються опади. Вночі 

+18...+21°C, вдень +27…+31°C. 25 
червня хмарно, дощитиме. Нічна 
температура +16…+20°C, денна 
становитиме +18...+22°C.

У східних регіонах 23 черв-
ня перемінна хмарність, без 
опадів. Уночі +15...+19°C, вдень 
+26…+28°C. 24 червня соняч-
но, сухо. Нічна температура 
+16...+19°C, денна +25...+28°C. 
25 червня змінна хмарність, очі-
кується дощ. Нічна температура 
+15...+17°C, денна +28...+21°C.

У південних областях 23 черв-
ня буде ясно та сухо. Температура 
вночі становитиме +15...+20°C, 
вдень +25...+27°C. 24 червня 
змінна хмарність, можливий дощ. 
Уночі температура становитиме 
+15...+18°C, вдень +27...+29°C. 25 
червня сонячно, без опадів. Ніч-
на температура +16...+19°C, денна 
+24...+26°C. 

Прокурорів змусять оприлюднити 
декларації про доходи

Генпрокурор Віктор Пшонка до-
ручив прокурорам областей і 

районів оприлюднити декларації 
про доходи до кінця поточного 
тижня. Відповідне доручення він 
зробив під час розширеного засі-
дання колегії ГПУ за підсумками 
роботи у першому півріччі.

Пшонка наголосив, що відпо-
відне доручення він дав на під-
ставі Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», аби гро-
мадськість, зокрема представники 
ЗМІ, змогли ознайомитись із по-

казниками доходів працівників 
прокуратури. 

Крім того, Генпрокурор запро-
понував декриміналізувати окремі 
злочини. Передусім у сфері гос-
подарської діяльності. Він також 
зауважив, що є доцільність виве-
дення окремих злочинів з-під дії 
Кримінального кодексу.

Також Пшонка нагадав, що 
Президент Віктор Янукович поста-
вив завдання розробити проект но-
вого Кримінально-процесуального 
кодексу до 2012 року.

Якщо збільшення пенсій-
ного віку автори реформи 
розтягують у часі, то норма 
про збільшення страхово-
го стажу вступає в силу з 
моменту набуття чинності 
закону. 


