
Моніторинг  
актів чинного законодавства та змін до них,  

що можуть мати (або мають) безпосередній вплив на місцеве самоврядування у місті 
 

Період: червень 2013 
 
 

Назва нормативного акта 
номер 

акта 

Дата прийняття 
(набрання 
чинності) 

Предмет правового регулювання/ основні нововведення 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
реалізації державної 
антикорупційної 
політики" 

224 14.05.2013 
 

(діє з 09.06.2013 
року,  

окремі норми   –       
з 1 січня 2014 року) 

Уточнено норми закону: 
1) щодо обмежень щодо спільної роботи близьких осіб; 

розширено коло близьких осіб, зокрема сюди включено – вітчима, мачуху, 
пасинка, падчерку, прабабу, прадіда, правнучку, правнука 

2) розширено поняття "конфлікт інтересів"  
Відтепер - конфліктом інтересів визнається не лише суперечність між 
інтересами службової особи і її службовими повноваженнями, але й суперечність 
між інтересами близьких осіб службової особи і її службовими повноваженнями. 

3) щодо переліку осіб, які зобов’язані подавати декларацію 
!!!відтепер – усі посадові особи юридичних осіб публічного права (комунальні 
підприємства, установи) зобов’язані будуть подавати декларацію незалежно 
від того чи одержують заробітну плату за рахунок бюджету чи ні 

4) щодо подання декларації у разі звільнення  
чітко вказано про зобов'язання протягом одного року після звільнення подавати 
за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію 

5) вилучено підрозділи податкові міліції і митних органів з числа тих, що 
займаються протидією у сфері корупції 

6) щодо обмежень для осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  

відтепер – 1 рік після звільнення зі служби особа не вправі укладати трудові 
договори або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності не лише з 
підприємствами, але й фізичними особами – підприємцями, щодо яких 

здійснювались повноваження з контролю або прийняття відповідних рішень 
щодо діяльності 



7) щодо проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад службовців; 

Спеціальна перевірка не буде проводиться щодо кандидата на посаду, який 
перебуває на посаді та призначається в порядку переведення, а також 
стосовно тих, хто проходив вже спеціальну перевірку 

8) щодо механізму проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових 
актів або проектів нормативно-правових актів; 

!!! на профільний комітет парламенту покладено зобов'язання здійснювати 
антикорупційну експертизу проектів законів, поданих народними 
депутатами 
раніше – саме проекти ініційовані народними депутатами, що містять чи не 
найбільше корупціоногенних факторів, часто оминали експертизу у зв’язку з 
нечіткістю норм  

9) розширено перелік осіб, декларації яких прилюднюються 
Відтепер будуть оприлюднюватись на сайті декларації перших заступників та 
заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників 
інших державних органів, а також керівників виконавчих органів сільських, 
селищних, міських рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської 
ради 

10) уточнено механізм оприлюднення 
відтепер – оприлюднити можливо не лише шляхом опублікування в друкованих 
ЗМІ, але й шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах.  
!!!Розміщені декларації повинні бути доступні на сайтах не менше одного року 

11) вдвічі знижується мінімальна сума витрат, за які вони вже мають у цих 
деклараціях звітувати – тобто до 80 000 грн. (раніше декларувались лише 
витрати більше 150 000 грн.) 

12) передбачено створення уповноважених органів в структурах держаних органів і 
органів місцевого самоврядування, які будуть здійснювати  

 перевірку фактів своєчасності подання декларацій; 

 перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів; 

  логічний та арифметичний контроль декларацій 

13) щодо захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення; 
Передбачено норму, згідно якої - особа не може бути звільнена чи примушена до 
звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку 



керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна 
умов праці тощо) у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог цього 
Закону іншою особою 

14) щодо оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення, та надання інформації з нього. 
відкритим для громадськості стане єдиний реєстр осіб, що вчинили корупційні 
правопорушення 

раніше - Мін'юст розказував громадським активістам, що ця інформація є 
персональними даними, які не можуть вільно поширюватися 

15) деталізовано форму декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру з метою забезпечення можливості виявлення на її підставі 
конфлікту інтересів 

зокрема – необхідно буде вказувати повне найменування банків, інших 
фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у 
декларанта чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини 

 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законів України 
щодо вдосконалення 
порядку державної 
реєстрації речових прав 
на земельні ділянки 
державної та 
комунальної власності у 
зв'язку з їх 
розмежуванням" 

233 14.05.2013 
 

(діє з 16.06.2013 
року) 

Доповнено рядом норм, які покликані спростити і скоротити в часовому просторі 
процедури передачі земельних ділянок, зокрема  
1) тепер рішення міської ради про передачу земельних ділянок у власність або 
користування (постійне користування, оренда, емфітевзис, суперфіцій, сервітут) може 
прийматись без попереднього здійснення державної реєстрації права 
територіальної громади на такі земельні ділянки  
!!!!раніше, з 1 січня 2013 року, діяла норма, згідно якої міськрада повинна була 
спочатку зареєструвати своє право власності (право територіальної громади) на 
ділянку, сплатити мито і т.д., а лише потім розпоряджатись нею 

2) поновлення (продовження) чи внесення змін до договорів оренди чи користування 
земельними ділянками також тепер можна зробити без попередньої обов’язкової 
державної реєстрації права територіальної громади на такі земельні ділянки 

теж повинно розблокувати питання продовження договорів оренди, оскільки у 
своїй більшості зем.ділянки передавались без проведення реєстрації права 
власності територіальної громади, оскільки це додаткові витрати 

3) передбачено, що державна реєстрація права власності територіальної громади на 
ділянку буде здійснюватись одночасно з державною реєстрацією права 
користування чи оренди 

!!!Рішення органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у 



користування чи оренду буде вважатись заявою про здійснення державної 
реєстрації права власності територіальної громади на зазначену земельну 
ділянку (якщо така реєстрація ще не була проведена) 

4) Органи місцевого самоврядування звільнено від плати за надання витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час проведення державної 
реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки 

5) Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання відомостей з 
Державного земельного кадастру за зверненням органів місцевого самоврядування 
здійснюються безоплатно 

6) Отримання відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого 
майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна 
у процесі державної реєстрації права власності територіальної громади на земельні 
ділянки буде здійснюватись безоплатно 
 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
порядку перебування 
дітей у закладах, у яких 
провадиться діяльність у 
сфері розваг, або 
закладах громадського 
харчування у нічний час" 

243 16.05.2013 
 

(діє з 08.06.2013 
року) 

Закон України "Про охорону дитинства" доповнено новими положеннями, 
зокрема: 
1) заборонено дітям віком до 16 років з 22 00 до 6 00 години перебувати у закладах в 
яких проводиться діяльність у сфері розваг  та закладах громадського харчування, 
якщо їх не супроводжує принаймні однин з батьків чи інший законний представник 
дитини 
2) зобов’язано  власників закладів вживати заходів щодо недопущення у такі 
заклади з 2200 до 600 години дітей, при цьому надано їм право вимагати у відвідувачів 
таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку 
 
Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено новим складом 
правопорушення, зокрема: 
1) посадові особи (власники) закладів, які проводять діяльність у сфері розваг  та 
закладів громадського харчування будуть нести адміністративну відповідальність за 
порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах у вигляді 
штрафу від 340 до 850 грн. (повторне порушення каратиметься штрафом від 850 до 
1700 грн.) 
 

Закон України 
"Про внесення зміни до 

статті 13 Закону України 

284 21.05.2013 
 

(діє з 28.06.2013 

Мета - підтримати Інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у 
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією 

Зокрема: 



"Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх 
соціального захисту" 
щодо першочергового 
безплатного 
забезпечення 
санаторно-курортним 
лікуванням інвалідів 
війни" 

року) 1) серед осіб в категорії інваліди війни законом виокремлено інваліди війни з числа 
осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної 
війни та війни з Японією з метою надати їм право першочергово із числа 
позачерговиків отримувати путівки на санаторно – курортне лікування 
 
2) законодавчо визначено розмір компенсації (у разі відмові від путівки): 
 - інваліди війни I - II груп - у розмірі середньої вартості путівки,  
- інваліди війни III групи - у розмірі 75 процентів середньої вартості путівки. 

Закон України 
"Про внесення змін до 

деяких законодавчих 
актів України щодо 
усунення обмежень у 
провадженні 
господарської 
діяльності" 

353 20.06.2013 
 

(діє з 01.07.2013 
року) 

1) Передбачено процесуальний механізм розгляду справ щодо підтвердження 
обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування на 
виявлені під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності порушення 

а) позивач – суб’єкт владних повноважень, який планує вжити заходів реагування 
до суб’єкта господарювання (напр., зупинити виробництво чи припинити 
надання послуг, виконання робіт) 
б) суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня надходження 
позовної заяви, а у 5-денний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог 
в) особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, 
обґрунтованість яких підтверджена постановою суду, якщо обставини, які стали 
підставою для вжиття цих заходів, перестали існувати або усунуті, що 
підтверджується відповідними доказами 

2) Перелік випадків, коли обґрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає 
підтвердженню адміністративним судом буде визначено законами, зокрема у 
законі "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльностІ" 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку визначення 
середньоринкової 
вартості легкових 
автомобілів, 
мотоциклів, мопедів» 

204 27.03.2013 
 

(діє з  04 квітня 2013 
року) 

1) Встановлюється механізм визначення середньоринкової вартості легкових 
автомобілів, мотоциклів, мопедів з метою визначення доходу від їх продажу (обміну) 
для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб 

2) Середньоринковою вартістю транспортних засобів є величина, яка визначається 
статистичними методами і еквівалентна імовірній ціні, за яку може здійснюватися 
купівля-продаж транспортних засобів  

розраховується за методом аналогії цін ідентичних транспортних засобів 

3) Середньоринкова вартість транспортних засобів розраховується щокварталу 
Мінекономрозвитку для кожної марки та моделі транспортних засобів з урахуванням 



року випуску та пробігу, оприлюднюється до 10 числа наступного місяця на 
офіційному веб-сайті Міністерства для вільного доступу та зберігається протягом 
1095 днів з дня її оприлюднення 

Постанова КМУ 
«Деякі питання 

автомобільних 
перевезень пасажирів та 
вантажів» 

185 13.03.2013 
 

(діє з  28 березня 
2013 року) 

1) затверджено Порядок зупинення транспортного засобу (ТЗ), що здійснює 
автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Державної 
інспекції з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів; 

2) зупинення ТЗ, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів, здійснюється для 
проведення рейдової перевірки посадовою особою Укртрансінспекції або її 
територіального органу в будь-який час на маршруті руху 

3) зупинення ТЗ здійснюється посадовою особою: 
1. для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний 

транспорт; 
2. у разі виявлення нею таких порушень Правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту та/або Правил перевезення вантажів автомобільним 
транспортом в Україні: 

- посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях,  
- порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах,  
- перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для 

сидіння,  
- експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, 
-  експлуатації ТЗ, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними 

ознаками технічної несправності; 
- характеру руху ТЗ, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним 

(різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму); 
- відсутності номерних знаків на ТЗ,  
- наявності даних, що свідчать про причетність ТЗ, водія, пасажирів до скоєння 

ДТП. 

4) Водій ТЗ зобов'язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на 
підставі яких здійснюється перевезення, 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Типового порядку 
проведення конкурсу 
для надання супутніх 

379 29.05.2013 
 

(діє з  11 червня 
2013 року) 

На виконання  статті 15 Закону України "Про адміністративні послуги"  
1) визначено загальну процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг 
(виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж 
канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) у приміщеннях, у яких 
розміщуються центри надання адміністративних послуг. 



послуг, пов'язаних з 
наданням 
адміністративних 
послуг» 

2) оголошення про проведення конкурсу розміщується організатором конкурсу на 
його офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж 
за 30 днів до кінцевого строку подання учасниками заяв про участь у конкурсі. 
 
3) Для підготовки та проведення конкурсу організатором конкурсу утворюється 
комісія з числа його працівників у складі не менше 6 осіб, до складу якої входять 
голова, секретар та члени комісії. 

4) Для участі в конкурсі учасник подає конкурсній комісії заяву за формою, 
встановленою організатором конкурсу, до якої додаються складені українською 
мовою документи, перелік яких наведено у п. 7 Типового порядку. 

5) Рішення про визнання переможця приймається конкурсною комісією протягом 3 
робочих днів після закінчення здійснення оцінки конкурсних пропозицій. 

 

Постанова КМУ 
«Деякі питання 

здійснення головними 
розпорядниками 
бюджетних коштів 
капітальних видатків 
понад обсяги 
встановлених 
бюджетних призначень» 

404 03.06.2013 
 

(діє з  12 червня 
2013 року) 

Постанова запроваджує новий фінансовий механізм та регламентує його 
втілення, а саме: 
1) визначено порядок залучення коштів під державні гарантії на здійснення 
капітальних видатків у поточному році, порядок використання цих коштів та 
процедуру їхнього повернення до державного бюджету 

кошти можуть бути залучені головними розпорядниками коштів 
державного бюджету та головними розпорядниками коштів місцевих 
бюджетів, крім обласних і районних бюджетів 
!!!таким чином повинна бути розподілена сума в розмірі 50 мільярдів 
гривень 

2) затверджено Положення про Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для 
реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії: 

Рада сформована у складі 5 осіб (Голова НБУ, 1-ий віце-прем’єр, віце-прем’єр, 
міністр фінансів та міністр економічного розвитку і торгівлі) 

хоча правомочним засідання буде навіть за присутності 3-ьох осіб 
відсутні представники міністерства промислової політики, аграрної 
політики, інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 

Рада відбирає проекти, які будуть презентуватись головними розпорядниками, 
та подає пропозиції уряду для надання держгарантій 

3) затверджено Порядок залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними 
розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги 



встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів: 
 для розгляду проекту головні розпорядники повинні подати інформаційний лист, 

проект та техніко-економічне обґрунтування проекту, експертний висновок 
банку щодо проекту та лист банку про наміри надати запозичення тощо 

 проект повинен відповідати 5-ти критеріям 
o сприяти розвитку національної економіки 
o відповідати пріоритетам, встановленим державними та регіональними 

програмами 
o створювати чи оновлювати основні засоби державної та комунальної 

власності та зменшувати обсягів незавершеного будівництва 
o підвищувати рівень енергозбереження та захисту навколишнього 

природного середовища 
o створювати нові робочі місця 

 Запозичення здійснюватимуться у вигляді оформлення кредитів банків або 
випуску облігацій  

 строк користування за запозиченням не повинен перевищувати 10 років 
 рішення щодо проекту Фінансово-кредитна рада повинна прийняти протягом 

5-ти робочих днів після чого Мінекономрозвитку впродовж 15 днів 
готуватиме проект акту Кабміну про схвалення проекту 

 
4) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для обслуговування та погашення зобов’язань за залученими під державні гарантії 
коштами для здійснення розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків 
 
!!!!Дана постанова забезпечує банки новою категорією позичальників 
 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку визнання 
статусу саморегулівної 
організації у сфері 
землеустрою» 

398 05.06.2013 
 

(діє з  18 червня 
2013 року) 

На виконання статті 63 Закону України "Про землеустрій" встановлено: 

1) критерії, за яких громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими  
інженерами‐землевпорядниками, отримує  статус саморегулівної організації, а саме: 
 її кількісний склад повинен налічувати не менш як 250 сертифікованих інженерів-

землевпорядників; 
 не менш як 90% членів її загального кількісного складу повинні бути 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками; 
 наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою 

здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою 

 2) перелік документів, які подаються Держземагентству для визнання такого статусу: 



 заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики; 
 копії статуту та свідоцтва про реєстрацію громадської організації; 
 перелік членів громадської організації, складений за відповідною формою; 
 копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації своїх 

членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із 
землеустрою 

 3) підстави відмови у наданні статусу саморегулівної організації та випадки 

анулювання статусу саморегулівної організації.  
  

Саморегулівні організації покликані визначити правила підприємницької та 
професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких організацій, 
а також здійснювати контроль за виконанням державних стандартів, норм і 
правил у сфері землеустрою, забезпеченням належної якості документації із 
землеустрою, яка складається  членами саморегулівної організації 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку формування та 
ведення переліку 
суб'єктів 
господарювання, які 
надають послуги з 
посередництва у 
працевлаштуванні, та 
суб'єктів 
господарювання, які 
здійснюють наймання 
працівників для 
подальшого виконання 
ними роботи в Україні в 
інших роботодавців» 

400 05.06.2013 
 

(діє з  13 червня 
2013 року) 

Передбачено, що: 

1) включенню до зазначеного переліку підлягають суб'єкти господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють наймання 
працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців  

2) Формування та ведення переліку здійснюється Державною службою зайнятості. 

3) Для включення до переліку посередники подають до Державної служби зайнятості 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення заяву за формою, 
встановленою Мінсоцполітики. 

4) Державна служба зайнятості протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви 
включає наведені у ній відомості про посередників до переліку та оприлюднює їх на 
своєму веб-сайті. 

!!!Порядок дозволить створити єдиний офіційний перелік усіх кадрових та 
рекрутингових агентств, що діють в Україні 

Постанова КМУ 
«Про внесення змін до 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 
серпня 2008 р. N 717» 

408 12.06.2013 
 

(діє з  26 грудня 2013 
року) 

Технічний регламент мийних засобів викладено в новій редакції, яка, зокрема 
передбачає: 

1) обмеження вмісту фосфатів в пральних порошках та засобів для 
посудомийних машин при введенні їх в обіг  

(не більше 0,5 г для пральних порошків та 0,3 г для засобів для посудомийних 
машин) 



Обмеження продиктоване необхідністю захисту навколишнього середовища, 
зважаючи також, що таке обмеження у світі вже застосовується понад 5 років 

!!! Щоправда в частині цього обмеження постанова набере чинність лише з 
26 грудня 2014 року 

Постанова КМУ 
«Про зупинення дії 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 
березня 2013 р. N 185» 

415 12.06.2013 
 

(діє з  15 червня 
2013 року) 

Зупинено дію постанови уряду, яка запроваджувала єдині зразки бланків 
біометричних документів, які засвідчують особу, підтверджують громадянство 
України або спеціальний статус 

 Сьогодні тимчасово відновлено дію попередніх постанов, якими 
регулювалась видача документів, що засвідчують особу 

експерти вважають, що зупинення постанови є результатом бізнес-
конфлікту за можливість отримати замовлення на вказані бланки документів, 
Попередньо тендер на виготовлення біометричних бланків вигорав концерн 
ЄДАПС, а тепер  склалась можливість частину замовлення передати 
державному поліграфкомбінату «Україна» 

Постанова КМУ 
«Про затвердження 

Порядку та умов 
визначення заробітної 
плати для обчислення 
пенсії державного 
службовця» 

426 19.06.2013 
 

(діє з  01 січня 2014 
року) 

З 1 січня 2014 пенсії держслужбовцям будуть нараховувати за новим 
порядком, зокрема: 

1) при призначенні пенсії посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні 
класи, класний чин або спеціальні звання і вислугу років будуть враховуватися в 
розмірах, встановлених на день призначення пенсії за останньою займаною 
посадою 

2) розмір інших виплат, які можуть включаються в заробіток для призначення 
пенсії, залежатимуть від дати звернення за пенсією, зокрема: 

а) у разі звернення за пенсією у 2014-2015 рр. та за відсутності в особи перед 
зверненням 24 місяці підряд стажу на посаді, яка дає право на цей вид пенсії – 
включаються всі виплати за повні місяці  роботи, починаючи з 1 січня 2014 р. до 
дати звернення 

б) у разі звернення після 1 січня 2016 р. -- включаються всі виплати за останні 
повні 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за призначенням 
пенсії, але не раніше 1 січня 2014 р. 

в) у разі звернення за пенсією у 2014-2018 рр. та за відсутності в особи перед 
зверненням 60 місяці підряд стажу на посаді, яка дає право на цей вид пенсії – 
включаються всі виплати за повні місяці  роботи, починаючи з 1 січня 2014 р. до 
дати звернення 

г) у разі звернення після 1 січня 2019 р. -- включаються всі виплати за будь-які 
60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за призначенням пенсії, 
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але не раніше 1 січня 2014 р. 
Увага!!! Для держслужбовців не діятиме правило, за яким особа для 

розрахунку пенсії вибирає або останні 24 календарні місяці роботи, або за будь-які 
60 календарних місяців підряд перед зверненням за пенсією  

така можливість з’явиться лише у держслужбовців, які виходитимуть на 
пенсію після січня 2019 року, але при цьому вибір "будь-яких 60 місяців" роботи 
для розрахунку необхідно буде здійснити поміж місяців, відпрацьованих з січня 
2014 року. 

 
 


