
Права, про які потрібно знати кожному пенсіонерові 

Мабуть, у молодості мало хто задумується над тим, якою буде пенсія та на які пільги можна претендувати. Проте чимало 

українських пенсіонерів через зубожіння чи інші фактори не можуть розраховувати на підтримку дітей та онуків і змушені жити 

тільки на пенсійні виплати. У такому випадку пільги стають просто рятівним кругом для виживання. 

Пані Ользі 68 років. Молоді роки жінка пропрацювала в колгоспі, а 23 роки до пенсії трудилася в одному зі столичних 

універсамів. Загалом в неї більше 40 років трудового стажу. Зараз жінка тільки взимку повертається до столиці, а навесні, 

влітку та восени проводить час на дачній ділянці в Черкаській області, щоб запастися продуктами. Повертаючись до Києва, 
вона користується пільгами для проїзду в транспорті. 

Пенсія призначається як для чоловіків, так і для жінок після досягнення 60 років (Закон України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування»). 

Зауважте, пенсію нараховують не тільки за віком. 

- Пенсія у зв’язку з втратою годувальника 

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, які були на повному його утриманні та одержували від 

нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. 

- Пенсія по інвалідності (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою; інвалідності з дитинства). 

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: 

особи з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком; 

особи з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком; 

особи з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком. 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії 

встановлено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 січня 2019 року = 1497 грн). 

  

Проте мало пенсіонерів дійсно знають усі свої права, законні пільги та преференції, тому я підібрав найбільш актуальні з них. 

1. Право на субсидію 

Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім’ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг. 

Для призначення житлової субсидії необхідно звернутися до структурних підрозділів соціального захисту населення та 

надіслати/подати такі документи: 

- заява; 

- декларація про доходи. 

Також наявна функція подання документів у режимі онлайн на сайті https://subsidii.mlsp.gov.ua/. 

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом 10 днів після подання заяви та отримання усіх 

необхідних відомостей на запит від інших організацій, органів влади та суб’єктів господарювання. 

  

2. Право на безоплатну правову допомогу 

Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок 

коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб 

до правосуддя, і включає в себе такі види правових послуг, як захист, здійснення представництва інтересів осіб, які мають право 

на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення 

документів процесуального характеру. 

Для забезпечення оперативного реагування на звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні питання, які 

  

https://subsidii.mlsp.gov.ua/


вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та надання правових 

консультацій цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки 

зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Також отримати правову допомогу можна, особисто 

звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги. 

  

3. Право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування» передбачено, що право на безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком надається за наявності посвідчення 

встановленого зразка чи довідки. 

Безоплатний проїзд застосовується на міський пасажирський транспорт загального користування (крім метрополітену і таксі) та 

приміських маршрутах. 

Також розглянемо такий вид соціального статусу, як «Ветеран праці». 

Згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку» (далі – Закон) 

ветеранами праці є: 

- усі громадяни зі стажем роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок, які вийшли на пенсію; 

- громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок – 

25 років, у чоловіків – 30 років; 

- за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу 

роботи у жінок – 30 років, у чоловіків – 35 років та інший перелік осіб, передбачений Законом. 

Права та пільги ветеранам праці: 

- першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння); 

- переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-

курортного лікування; 

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація з залученням необхідних фахівців; 

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 

- переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних 

ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і 

квартир, забезпечення їх паливом. 

Документом, що підтверджує статус ветерана праці, є посвідчення ветерана праці. Посвідчення і нагрудний знак ветерана праці 

видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям – 

органи, які здійснюють їхнє пенсійне забезпечення. У посвідченні обов'язково повинні бути особистий підпис ветерана праці, 

його фотографія та печатка органу, який видав посвідчення. Видають посвідчення і нагрудний знак безкоштовно. 

Якщо є додаткові правові питання, звертайтесь до правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО!» за номером 0800 213 103 цілодобово. 
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