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Згідно зі статтею 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788 пенсії за
вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах,
виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності
до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Відповідно до статті 55 зазначеного закону право на пенсію за вислугу років мають
працівники освіти за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років та за
переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів
України.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад,
робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909.

Згідно з зазначеною постановою пенсія за вислугу років працівникам освіти,
охорони здоров’я і соціального захисту призначається за наявності спеціального
стажу роботи не менше 25 років.

Проте, на тривалість цього стажу вплинули зміни, внесені до статті 55 Закону України
«Про пенсійне забезпечення» № 1788 законами України від 02.03.2015 № 213-VIII та від
24.12.2015 № 911-VIII щодо поступового збільшення як віку до 55 років, так і стажу
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роботи до 30 років,
які Рішенням
Конституційного Суду України від 04.06.2019 № 2-р/2019 визнано такими, що не
відповідають Конституції України.

Міністерством соціальної політики України в листі від 06.09.2019 № 16177/0/2-19/54
повідомлено, що з 4 червня 2019 року доцільно визначати право на пенсію за
вислугу років згідно зі статтею 55 Закону України № 1788 з урахуванням вимог
щодо вислуги років та стажу, які були передбачені законодавством станом на 11
жовтня 2017 року, тобто на дату набуття чинності цим законом в редакції Закону
України від 03.11.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій».

Отже, згідно з пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» №
1788, у редакції до внесення змін Законом України № 213
-VIII та Законом
України № 911
-VIII,
право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти за
наявності спеціального стажу роботи у період:

·

до 01.04.2015 — не менше 25 років;

·

до 01.01.2016 — не менше 25 років 6 місяців;

·

до 11.10.2017 — не менше 26 років 6 місяців.

До стажу роботи для призначення пенсії за вислугу років зараховується лише
робота на тих посадах та в тих установах і закладах освіти, які визначені у Переліку,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909.

Варто зазначити!
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Реалізація права на пільгове пенсійне забезпечення працівників освіти може бути
безпосередньо забезпечена їх зверненнями до судових органів, які вже неодноразово
ухвалювали відповідні рішення на користь заявників.

Ю. Дємєнтьєва

Юрисконсульт Миколаївської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України.
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