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У ст. 24 Конституції України1 проголошено, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.  

І далі: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, за мовними або іншими ознаками».  

З метою відновлення соціальної справедливості у пенсійному за-
безпеченні в березні 2015 року було встановлено: «У разі неприйнят-
тя до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всіх пенсій, у тому 
числі спеціальних, на загальних підставах з 1 червня 2015 року скасо-
вуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пен-
сії/щомісячне довічне грошове утримання призначаються відповідно 
до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про 
судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», 
«Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Наці-
ональний банк України», «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодек-
сів України, Положення про помічника-консультанта народного депу-
тата України» (пункт 5 розділу III) 2. 

Однак у частині скасування з 1 червня 2015 року норм щодо при-
значення щомісячного довічного грошового утримання відповідно до 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» згідно з Рішенням 
Конституційного Суду № 4-рп/2016 від 08.06.2016 положення пункту 
5 розділу III визнано таким, що не відповідає Конституції України (є 
неконституційним). 

Законодавець почав впроваджувати проголошене, але не у від-
ношенні всіх перерахованих вище посадових осіб.  

                                                             
1 Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР // Відо-

мості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
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Закон України «Про державну службу» 1 в ст. 90 передбачає: пен-
сійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування». 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» у ст. 142 (Пенсія 
або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці) передба-
чає наступне: «Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чо-
ловіками віку 62 років, жінками – пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування», виплачується пенсія на умовах, визначених за-
значеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове 
утримання» (ч. 1). 

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді в ро-
змірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на від-
повідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 
років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшу-
ється на два відсотки грошового утримання судді (ч. 3). 

У разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, 
який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше 
призначеного щомісячного довічного грошового утримання (ч. 4). 

Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді виплачу-
ється незалежно від заробітку (прибутку), отримуваного суддею після 
виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання суддям 
виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів 
Державного бюджету України (ч. 5)2. 

Вже говорилося про те, що в частині скасування з 1 червня 2015 
року норм щодо призначення щомісячного довічного грошового ут-
римання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» положення пункту 5 розділу III визнано таким, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційним). 

Таким чином, у відношенні суддів спеціальне пенсійне забезпе-
чення під виглядом щомісячного довічного грошового уримання збе-
реглося.  

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Закону України «Про прокуратуру» про-
курори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років неза-
лежно від віку за наявності на день звернення відповідної вислуги 
років. Згідно з ч. 2 ст. 86 вказаного Закону пенсія призначається в ро-
змірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, 
до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єди-
ний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
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а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за 
призначенням пенсії1. 

Отже, в Законі України «Про прокуратуру» збережено спеціальне 
пенсійне забезпечення.  

У п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищен-
ня пенсій»2 указано: «Установити, що норми статті 86 Закону України 
«Про прокуратуру» щодо пенсійного забезпечення діють до дня вне-
сення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та деяких інших осіб». 

Указаним Законом внесені відповідні зміни до законодавчих ак-
тів України і визначено наступне: 

 пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самовряду-
вання здійснюється відповідно до Закону України «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування» (п. 13); 

 пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється від-
повідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» (п. 14);  

 пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби 
здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (п. 15); 

 пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) пра-
цівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне страхування» (п. 27). 

Підбиваючи підсумки, можна зробити наступний висновок: на 
сьогоднішній день законодавець залишив привілеї у сфері пенсійного 
забезпечення і для суддів, і для прокурорів. 

Отже, пенсійна політика України і наразі потребує перевірки на 
відповідність принципам послідовності, справедливості та верховенс-
тва права. 

                                                             
1 Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної 
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