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ДОРОГІ ДРУЗІ!
Передплатіть газету на 2021 

рік і станьте учасником розігра-

шу призів. 

Пилосос, електрична духов-

ка, м’ясорубка електрична та 

інші необхідні для комфортно-

го життя речі чекають на вас. 

АКЦІЯ!АКЦІЯ!

ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂ² 
Â²ÄÐÀÕÓÂÀÍÍß 
×È ÄÎÁÐÎÂ²ËÜÍ² ÂÍÅÑÊÈ

Ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ³ñíóº òðè âèäè ïåíñ³é-
íî¿ ñèñòåìè: ñîë³äàðíà, íàêîïè÷óâàëüíà 
³ çì³øàíà. Ñîë³äàðíó çàðàç âèêîðèñòîâóº 
Óêðà¿íà. Ó äåðæàâ³ êîæåí ðîáîòîäàâåöü 
÷è ÔÎÏ ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº ñòðàõîâèé 
âíåñîê äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. ² ö³ ãðîø³ 
éäóòü íà âèïëàòè òèì, õòî âæå ïåðåáóâàº 
íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó.

Íàòîì³ñòü ïðè íàêîïè÷óâàëüí³é 
ñèñòåì³ êîæåí, õòî ïðàöþº, â³äêëàäàº 
êîøòè íà ñâîþ ìàéáóòíþ ïåíñ³þ. Âîíè 
àêóìóëþþòüñÿ íà âëàñíîìó ïåíñ³éíîìó 
ðàõóíêó, ãðîøèìà ç ÿêîãî ëþäèíà ìîæå 
ñêîðèñòàòèñÿ íà ñâ³é ðîçñóä.

Á³ëüø³ñòü êðà¿í ñâ³òó ïîºäíóþòü 
åëåìåíòè ñîë³äàðíî¿ ³ íàêîïè÷óâàëüíî¿ 
ñèñòåì: äåðæàâà çàáåçïå÷óº ì³í³ìàëü-
íó ïåíñ³þ, à ïðî ðåøòó ãðîìàäÿíè 
äáàþòü ñàì³. Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ 15,5% 
äîõîä³â ïðàö³âíèêà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà 
îáîâ’ÿçêîâå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ. Àëå 
âîäíî÷àñ ³ñíóþòü ïðèâàòí³ ³ äåðæàâí³ 
ïåíñ³éí³ ôîíäè, êóäè àìåðèêàíö³ çà 
áàæàííÿì ìîæóòü â³äêëàäàòè ãðîø³ íà 
ïåíñ³þ. Ó Í³ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿ òà ²òàë³¿, 
îêð³ì äåðæàâíî¿ ïåíñ³¿, ³ñíóþòü òàêîæ 
êîðïîðàòèâí³: ï³äïðèºìñòâà âèïëà÷óþòü 
êîøòè ñâî¿ì êîëèøí³ì ñï³âðîá³òíèêàì.

ßêùî ïîð³âíþâàòè ð³âåíü âèïëàò, 
òî ó 2020 ðîö³ ñåðåäíÿ ïåíñ³ÿ â ÑØÀ 
ñÿãíóëà 1 205 ºâðî, ó Ôðàíö³¿ — 1 389 
ºâðî, â Í³ìå÷÷èí³ — 882 ºâðî, à â Óêðà¿í³ 
— ëèøå 117 ºâðî.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ Ì³íñîöïîë³-
òèêè Ìàðèíè Ëàçåáíî¿, ÿêùî â Óêðà¿í³ 
çàëèøèòüñÿ ò³ëüêè ñîë³äàðíèé ð³âåíü 
ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òî ëþäè îòðè-
ìóâàòèìóòü ìåíøå òðåòèíè â³ä ñâîº¿ 
êîëèøíüî¿ çàðïëàòè. Òîáòî öå 3 òèñ. ãðí 
çà óìîâè çàðïëàòè ó 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï²ÎÍÅÐÈ 
ÍÀÊÎÏÈ×ÓÂÀËÜÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ

Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà óðÿä çàðåº-
ñòðóâàâ ó ïàðëàìåíò³ çàêîíîïðîºêò, 
ÿêèé çàïðîâàäæóº ïðîôåñ³éíó íàêîïè-
÷óâàëüíó ñèñòåìó äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é 
ïðàö³âíèê³â â³êîì äî òðèäöÿòè ï’ÿòè 
ðîê³â. Äîêóìåíò ñòîñóºòüñÿ ëþäåé, ÿê³ 
òðóäÿòüñÿ â îñîáëèâî âàæêèõ ³ íåáåç-
ïå÷íèõ óìîâàõ. Ïåðåë³ê öèõ ïðîôåñ³é º 
ó ñïèñêó ¹ 1 òà ñïèñêó ¹ 2 ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â ¹ 461 â³ä 24 ÷åðâíÿ 
2016 ðîêó. Çîêðåìà, öå øàõòàð³, ã³ð-
íèêè, ìåòàëóðãè, õ³ì³êè, ôàðìàöåâòè, 
äèñïåò÷åðè ïîëüîò³â, à òàêîæ ðåìîíò-
íèêè, ïðàö³âíèêè òþòþíîâèõ, ïàðôó-
ìåðíî-êîñìåòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ òîùî. 
Óñüîãî ìàéæå 150 òè ñÿ÷ îñ³á.

Êàáì³í ðîçðîáèâ äëÿ öèõ ïðàö³âíèê³â 
òðè ïåíñ³éí³ ïðîãðàìè. Ïåðøà äàº ïðàâî 
âèõîäó íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ 50 ðîê³â ÷îëîâ³-
êàì, ÿê³ ìàþòü 25 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó 
³ ïðè öüîìó ïîíàä 10 ðîê³â ïðîïðàöþ-
âàëè ó øê³äëèâèõ óìîâàõ (ñïèñîê ¹ 1). 
Äëÿ æ³íîê íîðìà ñòàíîâèòü 20 ðîê³â 
ñòðàõîâîãî ñòàæó, ç ÿêîãî â³ä 7,5 ðîêó 
ïðèïàäàº íà øê³äëèâå âèðîáíèöòâî çà 
ñïèñêîì ¹ 1.

Äðóãà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº âèõ³ä 
íà ïåíñ³þ ï³ñëÿ 55 ðîê³â. ×îëîâ³êàì 
íåîáõ³äíî ìàòè â³ä 30 ðîê³â ñòðàõî-
âîãî ñòàæó, ç ÿêèõ 12,5 ðîêó — íà 
íåáåçïå÷íèõ ïðîôåñ³ÿõ. Æ³íêàì ïî-
òð³áåí ñòðàõîâèé ñòàæ â³ä 25 ðîê³â, 
ç ÿêèõ 10 ðîê³â — íà øê³äëèâîìó 
âèðîáíèöòâ³.

Òðåòÿ ïðîãðàìà äîçâîëÿº äîáðî-
â³ëüíî âçÿòè ó÷àñòü ó íàêîïè÷óâàëüí³é 
ïðîôåñ³éí³é ïåíñ³éí³é ñèñòåì³ íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ ó êîëåêòèâíèõ 
äîãîâîðàõ. Ïåíñ³éí³ âèïëàòè îòðèìó-
þòüñÿ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ãðîìàäÿíèíîì 
55 ðîê³â.

ßÊ ÖÅ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ
Çã³äíî ³ç çàêîíîïðîºêòîì, ï³ñëÿ 

äîñÿãíåííÿ ñòàæó, ÿêèé äîçâîëÿº 
îòðèìàòè ï³ëüãîâó ïåíñ³þ, ó÷àñíèê 
ïðîãðàìè ìàòèìå ê³ëüêà îïö³é íà âè-
á³ð. Â³í çìîæå îôîðìèòè äîãîâ³ð ïðî 
âèïëàòè ç³ ñâîãî ðàõóíêó ÷è ïåíñ³þ 
òåðì³íîì íå ìåíøå 10 ðîê³â àáî æ 
â³äðàçó çíÿòè âñ³ êîøòè ç ðàõóíêó. 
Çàêîíîïðîºêò íàäàº ïðàâî óñïàäêó-
âàòè çàëèøîê êîøò³â íà ðàõóíêó â ðàç³ 
ñìåðò³ ïåíñ³îíåðà.

Äæåðåëîì ô³íàíñóâàííÿ íàêîïè÷ó-
âàëüíèõ ðàõóíê³â áóäóòü íå îñîáèñò³ 
â³ä ðàõóâàííÿ â³ä çàðïëàò ïðàö³âíè-
ê³â, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ ó êëàñè÷í³é 
íàêîïè÷óâàëüí³é ñèñòåì³, à ñòðàõîâ³ 
âíåñêè ðîáîòîäàâö³â. Ñüîãîäí³ ªäè-
íèé ñîö³àëü íèé âíåñîê íà çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ñòà-
íîâèòü 22% â³ä çàðïëàòè. Óðÿä ïëàíóº 
çá³ëüøèòè éîãî ùå íà 15% çà ïåðøîþ 
ïðîãðàìîþ, íà 7% — çà äðóãîþ òà â³ä 
3% — çà òðåòüîþ.

Íà äóìêó äåÿêèõ åêîíîì³ñò³â, òàêå 
çá³ëüøåííÿ ïîäàòê³â ïðèçâåäå äî ò³í³çà-
ö³¿ çàðïëàò íà øê³äëèâîìó âèðîáíèöòâ³, 
òîáòî äî ïåðåâåäåííÿ ïðàö³âíèê³â íà 
íåîô³ö³éí³ ðîçðàõóíêè. Îäíàê ó Ì³í-
ñîöïîë³òèêè ïåðåêîíàí³, ùî ïîäàòêî-
âå íàâàíòàæåííÿ íà ðîáîòîäàâö³â íå 
çì³íèòüñÿ, îñê³ëüêè çàêîíîïðîºêò íå 
çîáîâ’ÿçóº ¿õ â³äøêîäîâóâàòè âèòðàòè 
íà âèïëàòó ³ äîñòàâêó ï³ëüãîâèõ ïåíñ³é, 
ÿê öå º çàðàç.

Â óðÿä³ ïåðåêîíàí³, ùî â³ä çàïðîâà-
äæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ íàêîïè÷óâàëüíî¿ 
ñèñòåìè âèãðàþòü ³ ïðàö³âíèêè, ³ ðîáî-
òîäàâö³, ³ äåðæàâà. ßêùî çàêîíîïðîºêò 
óõâàëÿòü, òî íîâà ñèñòåìà çàïðàöþº âæå 
ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó.

Ùî ç öüîãî âèéäå — íåçàáàðîì 
ïîáà÷èìî.

Нині у країні понад 11 мільйонів пенсіонерів. 
Щомісячні виплати їм забезпечують люди, які працюють. 
Але вже через 15 років така модель буде не ефективною. 
Уряд планує поступово змінити пенсійну систему. 
І на першому етапі пропонує запровадити професійну 
накопичувальну пенсію для пільговиків. Що це таке і в чому 

полягає головна проблема підтримки непрацездатного 
населення, з’ясував Центр громадського 

моніторингу та контролю.

Власні пенсійні рахунки. 
Коли Україна перейде 
на накопичувальну 

систему
2 с.

У квартирах У квартирах 
красноградцівкрасноградців
буде теплобуде тепло
Районна рада надала Районна рада надала 
фінансову допомогуфінансову допомогу
підприємству підприємству 
теплових мережтеплових мереж

В Україні зріс 

прожитковий 

мінімум 

і мінімальна пенсія
Öå ï³äâèùåííÿ  ïåðåäáà÷åíî 
ñòàòòåþ 7 çàêîíó 
ïðî äåðæáþäæåò íà 2020 ð³ê.

Òîæ ³ç 1 ãðóäíÿ ïðîæèòêîâèé ì³-
í³ìóì ñòàíîâèòü 2 189 ãðèâåíü. Äëÿ 
îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ³ äåìîãðàô³÷íèõ 
ãðóï íàñåëåííÿ â³í áóäå òàêèì:
— äëÿ ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â — 
1 921 ãðèâíÿ;
— äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â — 
2 395 ãðèâåíü;
— äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á — 
2 270 ãðèâåíü;
— äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàò-
í³ñòü — 1 769 ãðèâåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó ç ïåðøîãî ãðóäíÿ çðîñëà 
é ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ — íà 57 ãðí ³ ñòà-
íîâèòü òåïåð 1 769 ãðèâåíü. Öå äðóãå 
ï³äâèùåííÿ çà öåé ð³ê: ³ç 1 ëèïíÿ äî íå¿ 
äîäàëè 74 ãðèâí³. Çàãàëîì ïðîòÿãîì 
öüîãî ðîêó ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çðîñëà 
íà â³ñ³ì â³äñîòê³â.

ukr.net

3 с.

Як змінити Як змінити 
постачальника постачальника 
газугазу
та платити та платити 
меншеменше

10 с.

Радять зіркиРадять зірки
Астрологи розповіли, Астрологи розповіли, 
на якого зі знаківна якого зі знаків
наступного рокунаступного року
чекає удачачекає удача


