
Об’єднання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування 

21 вересня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» та Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон). 

Відповідно до перехідних положень Закон набирає чинності з 1 січня 
2023 року. 

Метою прийняття Закону було зміцнення фінансової стійкості та 
покращення надання страхових виплат в системі державного соціального 

страхування. 
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» викладений у новій редакції, фактично змінює систему 
управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, 

визначену чинним законодавством. Зокрема, передбачається припинення 
Фонду соціального страхування України як юридичної особи та 

управління виконавчої дирекції Фонду з 1 січня 2023 року, 

реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду України. 
Функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання будуть відповідно передані до Пенсійного фонду України і 

його територіальних органів. Пенсійний фонд України та його 
територіальні органи будуть правонаступниками Фонду соцстрахування, 

його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх 
відділень. 

Також передбачено затверджувати за кожним з видів соціального 
страхування власну частку єдиного соціального внеску та складати 

окремі бюджети, що покращить обґрунтованість використання коштів та 
створить стимули до запровадження заходів, які зменшують соціальні 

ризики за кожним видом соціального страхування. 
На Кабінет Міністрів України покладено завданняздійснити модернізацію 

системи державного соціального страхування та Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування для 
покращення обліку та контролю над здійсненням страхових виплат. А 

також врегулювати питання зарахування коштів від реалізації майна 
фондів соціального страхування на поповнення дохідної частини 

спеціальних бюджетів за видами соціального страхування. 
Довідково: Спільний представницький орган репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні був проти 
прийняття цього Закону та звернувся з листом до Президента України  

В.Зеленського з проханням відповідно до ст. 106 Конституції України 
накласти  вето на нього. Однак 21 жовтня 2022 року Закон був 

підписаний, про що 11 листопада надійшла відповідь від Офісу 
Президента. 

Профспілки застерігали, що згідно з ухваленим Законом багато послуг і 
виплат буде скасовано, такі як: 

-право працівника на лікування та реабілітацію у санаторно-курортних 

закладах після перенесення захворювань і травм; 



- надання допомоги, яку працівники отримують під час перебування в 

реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після 
перенесених захворювань і травм; 

- обов’язок оплачувати вартість придбаних інструментів, протезів, інших 
пристосувань та відшкодовувати потерпілому інші необхідні витрати, 

пов’язані з його професійною підготовкою (фінансування таких заходів 
перекладається на державний бюджет в разі затвердження програм 

фінансування); 
- обов’язок фінансувати витрати на медичну та соціальну допомогу, у 

тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний 
догляд, побутове обслуговування, санаторно-курортне лікування, 

придбання спеціальних засобів пересування тощо. 
Працівників, які отримали інвалідність внаслідок нещасного випадку на 

виробництві, позбавляють: 
-можливості отримати безоплатно путівку на санаторно-курортне 

лікування або самостійно придбати її з подальшим компенсуванням її 

вартості. Замість цього залишається лише компенсація витрат на проїзд 
до/від місця лікування; 

- права на додаткову оплачувану відпустку на період санаторно-
курортного лікування; 

- права на безоплатне чи пільгове отримання автомобіля або 
компенсацію його вартості у разі самостійного придбання. 
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