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Перелік законодавчих актів України, 
які регулюють питання пенсійного страхування

Закони України

ПРо ЗбіР тА обЛіК єДиного ВнеСКу нА ЗАгАЛьнообоВ’яЗКоВе 
ДеРжАВне СоціАЛьне СтРАхуВАння                                                           http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17

Визначає принципи збору та ведення обліку єдиного внеску; платники єдиного внеску; порядок нарахування, обчислення та 
сплати єдиного внеску; розмір єдиного внеску; орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та 
відповідальність; склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

ПРо ЗАгАЛьнообоВ’яЗКоВе 
ДеРжАВне ПенСійне СтРАхуВАння                                                              http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

Визначає види пенсійного забезпечення; пенсійний вік для чоловіків та жінок; умови, норми та порядок пенсійного забезпе-
чення.

ПРо ВнеСення Змін До ДеяКих ЗАКоноДАВчих АКтіВ уКРАїни 
щоДо ПіДВищення ПенСій                                                                                http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19

Відновлює диференціацію розмірів пенсій залежно від отриманого заробітку та страхового стажу, визначає умови пере-
рахунку пенсій, звільняє солідарну систему від невластивих видатків, зменшує демографічне навантаження на солідарну 
систему.

ПРо ПенСійне ЗАбеЗПечення                                                                           http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

Визначає право на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом україни «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів україни щодо підвищення пенсій» (11.10.2017) мають вислугу років та стаж, необхідні для призна-
чення такої пенсії.
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ПРо ПенСійне ЗАбеЗПечення оСіб, 
ЗВіЛьнених З ВійСьКоВої СЛужби, тА ДеяКих інших оСіб       http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12

Визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах вну-
трішніх справ, національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального 
зв’язку та захисту інформації україни, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-
виконавчій службі україни, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.
 Право на пенсію за вислугу років мають особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстроко-
вої служби та військової служби за контрактом за наявності певної тривалості служби або після досягнення віку 45 років за 
наявності страхового стажу та вислуги.
Військовослужбовці, звільнені зі служби, які стали особами з інвалідністю за умов, передбачених цим Законом, набувають пра-
во на пенсію по інвалідності. члени сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право 
на пенсію в разі втрати годувальника.

ПРо СтАтуС і СоціАЛьний ЗАхиСт гРомАДян, яКі ПоСтРАжДАЛи ВнАСЛіДоК 
чоРнобиЛьСьКої КАтАСтРоФи                                                                           http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12

Визначає право на призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку 
з втратою годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи із зазначеної причини та порядок зменшення пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону україни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особам з числа 
постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи.

ПРо ПіДВищення ПРеСтижноСті 
шАхтАРСьКої ПРАці                                                                                                    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/345-17

Визначає право на встановлення мінімального розміру пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 
15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим 
Кабінетом міністрів україни.

ПРо ДеРжАВну СЛужбу                                                                                          http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Визначає право на призначення пенсії осіб, які на 01.05.2017 набули не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до від-
повідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону та актами Кабінету міністрів україни, або займа-
ють посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на таких посадах.
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ПРо СуДоуСтРій і СтАтуС СуДДіВ                                                                     http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Визначає право на призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та порядок його виплати.

ПРо КонСтитуційний СуД уКРАїни                       http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80

Визначає право на призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям Конституційного Суду у відставці.

ПРо СтАтуС ВетеРАніВ Війни, 
гАРАнтії їх СоціАЛьного ЗАхиСту                                                           http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/3551-12

Визначає поняття і зміст статусу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього Закону, перелік пільг, які нада-
ються, зокрема передбачає встановлення підвищення до пенсії.

ПРо жеРтВи нАциСтСьКих ПеРеСЛіДуВАнь                                         http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1584-14

Передбачає встановлення підвищення до пенсії жертвам нацистських переслідувань (особам, які в роки Великої Вітчизняної 
війни та Другої світової війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і релігійного 
характеру, ворожого ставлення до націонал-соціалізму).

ПРо СоціАЛьний ЗАхиСт Дітей Війни                                                        http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2195-15

Передбачає встановлення підвищення до пенсії дитині війни (особі, яка є громадянином україни та якій на час закінчення 
(2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років).
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ПРо ПенСії ЗА оСобЛиВі ЗАСЛуги ПеРеД уКРАїною                          http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1767-14

Передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльнос-
ті, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги 
перед україною.

ПРо ПоЛіПшення мАтеРіАЛьного СтАноВищА 
учАСниКіВ бойоВих Дій тА інВАЛіДіВ Війни                                       http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1603-15

Передбачає встановлення до пенсії щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття учасникам бойових дій та інвалі-
дам війни.

ПРо ДеРжАВну СоціАЛьну ДоПомогу оСобАм, 
яКі не мАють ПРАВА нА ПенСію, тА оСобАм З інВАЛіДніСтю    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1727-15

Визначає правові засади надання державної соціальної допомоги на догляд особам з інвалідністю  внаслідок війни з числа 
військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії відповідно до Закону україни «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.

ПРо ДоноРСтВо КРоВі 
тА її КомПонентіВ                                                              http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80

Передбачає встановлення надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в 
розрахунку на місяць почесним донорам україни, почесним донорам СРСР.

ПРо СтАтуС гіРСьКих 
нАСеЛених ПунКтіВ                                                              http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80

Передбачає підвищення розміру пенсії на 20 відсотків громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або на-
вчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
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Постанови кабінетУ міністрів України
ДеяКі ПитАння ПенСійного ЗАбеЗПечення гРомАДян від 26.03.2008 №265                                                                     

     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265-2008-%D0%BF

Визначає розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю, непрацездатним одержувачам  пенсій у зв’язку з втра-
тою годувальника тощо.

ПРо ПіДВищення РіВня ПенСійного ЗАбеЗПечення гРомАДян від 16.07.2008 № 654                                                          
                http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/654-2008-%D0%BF

Визначає розмір підвищення громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, 
та членам їх сімей, яких було примусово переселено; 
розмір надбавки непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років;
розмір надбавки на догляд інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду 
або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком 
та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

ПРо ПіДВищення РіВня СоціАЛьного ЗАхиСту нАйбіЛьш ВРАЗЛиВих ВеРСтВ нАСеЛення від 28.12.2011 № 1381                                
    http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1381-2011-%D0%BF

Передбачає  збільшення на 25 відсотків розмірів пенсій інвалідам війни, обчислених відповідно до Закону україни «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закону україни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»; встановлення мінімального розміру пенсії особам, які мають право на пенсійне забезпечення від-
повідно до Закону україни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»; встановлення 
мінімальної пенсійної виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій; встановлення розміру підвищення дітям війни.

ПРо ВСтАноВЛення щоміСячної ДоПЛАти До ПенСії неПРАцюючим ПенСіонеРАм, ВиВіЛьненим у 
ЗВ’яЗКу іЗ ЗАКРиттям чоРнобиЛьСьКої АеС від 13.09.2001 № 1155         

    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1155-2001-%D0%BF

Передбачає встановлення щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які на 15 грудня 2000 р. перебували в 
трудових відносинах з чорнобильською АеС на постійній основі та які вивільнені у зв’язку із закриттям чорнобильської АеС.
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ПРо ПіДВищення РіВня СоціАЛьного ЗАхиСту гРомАДян, яКі ПоСтРАжДАЛи ВнАСЛіДоК 
чоРнобиЛьСьКої КАтАСтРоФи від 23.11.2011 № 1210                                                             

       http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1210-2011-%D0%BF

Встановлює порядок обчислення заробітної плати в зоні відчуження; мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків 
аварії на чорнобильській АеС, для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з чорнобиль-
ською катастрофою, для дітей з інвалідністю та для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утри-
манні; розмір мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю – учасникам ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АеС, 
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з чорнобильською катастрофою, розмір додаткової пенсії за шкоду, запо-
діяну здоров’ю, розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи.

ПРо СоціАЛьний ЗАхиСт чЛеніВ Сімей оСіб, СмеРть яКих ПоВ’яЗАнА З учАСтю В мАСоВих АКціях гРомАД-
СьКого ПРотеСту, що ВіДбуЛиСя у ПеРіоД З 21 ЛиСтоПАДА 2013 Р. По 21 Лютого 2014 Р., А тАКож оСіб, яКим 
ПоСмеРтно ПРиСВоєно ЗВАння геРой уКРАїни ЗА гРомАДянСьКу мужніСть, ПАтРіотиЗм, геРоїчне ВіД-
СтоюВАння КонСтитуційних ЗАСАД ДемоКРАтії, ПРАВ і СВобоД ЛюДини, САмоВіДДАне 
СЛужіння уКРАїнСьКому нАРоДоВі, ВияВЛені ПіД чАС РеВоЛюції гіДноСті» від 28.03.2014 № 76                                                                     

        http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-2014-%D0%BF

Встановлює розмір доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, 
смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослуж-
бовців, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 
2014 р., а також осіб, яким посмертно присвоєно звання герой україни за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання кон-
ституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції гідності.

ПРо ВнеСення Змін До ДеяКих ПоСтАноВ КАбінету мініСтРіВ уКРАїни від 26.06.2019 № 543
                                            https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/543-2019-%D0%BF

Збільшує щомісячну державну адресну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни, встановлює порядок обчислення пенсій 
з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року військовослужбовцям, 
зокрема військовозобов’язаним, призваним на військові збори, які брали участь у ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, 
інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби 
(військових зборів) і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, встановлює доплату до розміру пенсії, що не досягає 2000 гри-
вень, для осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону україни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та 
мають страховий стаж чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років.
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ПРо ЗАтВеРДження ПоРяДКу ВиПЛАти ПенСій тА гРошоВої ДоПомоги чеРеЗ Поточні РАхунКи 
В бАнКАх від 30.08.1999  № 1596                                            http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-2014-%D0%BF

Визначає порядок виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам  шляхом зарахування на поточні рахунки в уповно-
важених банках.

УкаЗи ПреЗидента України

ПРо ДоВічні ДеРжАВні СтиПенДії ДЛя ВійСьКоВоСЛужбоВціВ, оСіб РяДоВого і моЛоДшого 
нАчАЛьницьКого СКЛАДу оРгАніВ ВнутРішніх СПРАВ уКРАїни, яКі бРАЛи беЗПоСеРеДню учАСть 
у гАСінні Пожежі нА чоРнобиЛьСьКій АеС тА її охоРоні 26 КВітня 1986 РоКу 
від 10.05.2006 № 358/2006                                                                                     http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/358/2006

ПРо ДоВічні ДеРжАВні СтиПенДії ДЛя ПРАціВниКіВ, оСіб РяДоВого і моЛоДшого нАчАЛьницьКого СКЛА-
Ду Пожежної охоРони оРгАніВ ВнутРішніх СПРАВ уКРАїни, яКі бРАЛи беЗПоСеРеДню учАСть 
у гАСінні Пожежі нА чоРнобиЛьСьКій АеС тА її охоРоні 26 КВітня 1986 РоКу 
від 12.04.2017 № 108/2017                                                                                 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/2017

Зазначеними указами засновано довічні державні стипендії, які виплачуються разом з пенсією, для військовослужбовців, осіб 
рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ україни, які брали безпосередню участь у гасінні поже-
жі на чорнобильській АеС та її охороні 26 квітня 1986 року і внаслідок значного радіоактивного опромінення стали інвалідами.

відомчі нормативні акти

ПоЛоження ПРо оРгАніЗАцію ПРийому тА обСЛугоВуВАння оСіб, яКі ЗВеРтАютьСя До оРгАніВ ПенСійно-
го ФонДу уКРАїни (постанова правління Пенсійного фонду україни від 30.07.2015 № 13-1, зареєстрована в мін’юсті 
18.08.2015 за № 991/27436).                                                                                                 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0991-15
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ПоРяДоК оРгАніЗАції тА ПРоВеДення оСобиСтого ПРийому гРомАДян у центРАЛьному АПАРАті ПенСій-
ного ФонДу уКРАїни (постанова правління Пенсійного фонду україни від 17.06.2011 № 17-1, зареєстрована в мін’юсті 
05.07.2011 за № 810/19548).                                                                                                 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0810-11

ПоРяДоК ПоДАння тА оФоРмЛення ДоКументіВ ДЛя ПРиЗнАчення (ПеРеРАхунКу) ПенСій ВіДПоВіДно До 
ЗАКону уКРАїни «ПРо ЗАгАЛьнообоВ’яЗКоВе ДеРжАВне ПенСійне СтРАхуВАння» (ПоСтАноВА ПРАВЛіння 
ПенСійного ФонДу уКРАїни ВіД 25.11.2005 № 22-1) 
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду україни  від 07.07.2014 № 13-1), зареєстрована в мін’юсті 27.12.2005  
за № 1566/11846).                                                                                                                       http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05

ПоРяДоК ПоДАння тА оФоРмЛення ДоКументіВ ДЛя ПРиЗнАчення (ПеРеРАхунКу) ПенСій ВіДПоВіДно 
До ЗАКону уКРАїни «ПРо ПенСійне ЗАбеЗПечення оСіб, ЗВіЛьнених З ВійСьКоВої СЛужби, тА ДеяКих ін-
ших оСіб» (постанова правління Пенсійного фонду україни від 30.01.2007 № 3-1, зареєстрована в мін’юсті 15.02.2007 
за № 135/13402).                                                                                                                         http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-07

ПоРяДоК ПоДАння ДоКументіВ ДЛя ПРиЗнАчення і ВиПЛАти щоміСячного ДоВічного гРошоВого утРи-
мАння СуДДям у ВіДСтАВці оРгАнАми ПенСійного ФонДу уКРАїни (ПоСтАноВА ПРАВЛіння ПенСійного 
ФонДу уКРАїни ВіД 25.01.2008 № 3-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду україни від 20.03.2017 № 5-1), 
зареєстрована в мін’юсті 12.03.2008 за № 200/14891).                                     http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-08

ПоРяДоК ПоДАння тА оФоРмЛення ДоКументіВ ДЛя ПРиЗнАчення ПіЛьгоВої ПенСії тА ПеРеРАхуВАння 
ПіДПРиємСтВАми тА оРгАніЗАціями КоштіВ нА її ВиПЛАту ВіДПоВіДно До ПоСтАноВи КАбінету міні-
СтРіВ уКРАїни ВіД 18.07.2007 № 937 (постанова правління Пенсійного фонду україни від 25.01.2008 № 3-2, зареєстрована 
в мін’юсті 15.02.2008 за № 129/14820).                                                                        http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0129-08
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ПРо ФоРми ДоВіДоК ПРо ЗАРобітну ПЛАту ДЛя ПРиЗнАчення ПенСії ДеРжАВним СЛужбоВцям 
(постанова правління Пенсійного фонду україни від 17.01.2017 № 1-3, зареєстрована в мін’юсті 08.02.2017 за № 180/30048). 

    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0180-17

ПоРяДоК ПіДтВеРДження ПеРіоДіВ Роботи, що ЗАРАхоВуютьСя До тРуДоВого СтАжу ДЛя ПРиЗнАчення 
ПенСії нА ПіЛьгоВих умоВАх Або ЗА ВиСЛугу РоКіВ (постанова правління Пенсійного фонду україни від 10.11.2006 
№ 18-1, зареєстрована в мін’юсті 24.11.2006 за № 1231/13105).                http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1231-06

ПоРяДоК ВиПЛАти ДоПЛАти До нАДбАВоК оКРемим КАтегоРіям оСіб, яКі мАють оСобЛиВі ЗАСЛуги 
ПеРеД бАтьКіВщиною (постанова правління Пенсійного фонду україни від 24.12.2009 № 28-1, зареєстрована в мін’юсті 
25.01.2010 за № 77/17372).                                                                                                   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0077-10

ПоРяДоК ВиПЛАти ДоПЛАти До ПенСії оКРемим КАтегоРіям оСіб, яКі ПеРебуВАЛи нА утРимАнні оСіб, 
СмеРть яКих ПоВ’яЗАнА З учАСтю В мАСоВих АКціях гРомАДСьКого ПРотеСту, що ВіДбуЛиСя у ПеРіоД 
З 21 ЛиСтоПАДА 2013 РоКу По 21 Лютого 2014 РоКу (постанова правління Пенсійного фонду україни від 22.04.2014 
№ 7-2, зареєстрована в мін’юсті 14.05.2014 за № 501/25278).                     http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0501-14

ПоРяДоК ПеРеВеДення і ВиПЛАти ПенСій ВіДПоВіДно До тимчАСоВої угоДи між уРяДом уКРАїни 
тА уРяДом РоСійСьКої ФеДеРАції ПРо гАРАнтії ПРАВ гРомАДян, яКі ПРАцюВАЛи В РАйонАх КРАйньої 
ПіВночі тА міСцеВоСтях, яКі ПРиРіВнені До РАйоніВ КРАйньої  ПіВночі
(постанова правління Пенсійного фонду україни від 07.08.1996 № 10-3, зареєстрована в мін’юсті 11.10.1996 за № 590/1615). 

   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0590-96 

інСтРуКція ПРо ВиПЛАту тА ДоСтАВКу ПенСій, СоціАЛьних ДоПомог нАціонАЛьним оПеРАтоРом 
ПоштоВого ЗВ’яЗКу (постанова правління Пенсійного фонду україни від 28.04.2009  № 14-1, зареєстрована 
в мін’юсті 02.07.2009 за № 592/16608).                                                                         http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/za592-09
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інСтРуКція ПРо ПоРяДоК ПеРеКАЗуВАння ПенСій гРомАДянАм, яКі ВиїхАЛи ЗА КоРДон, 
тА ВиПЛАти ПенСій ПенСіонеРАм іноЗемних ДеРжАВ, яКі ПРожиВАють В уКРАїні (постанова правління 
Пенсійного фонду україни від 23.04.1999 № 4-5 у редакції постанови правління Пенсійного фонду україни від 20.05.2015 
№ 10-1, зареєстрована в мін’юсті 24.06.1999 за № 413/3706).                      http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0413-99 

ПоРяДоК РеєСтРАції тА обЛіКу СВіДоцтВ ПРо ЗАгАЛьнообоВ’яЗКоВе ДеРжАВне СоціАЛьне СтРАхуВАння 
В оРгАнАх ПенСійного ФонДу уКРАїни (постанова правління Пенсійного фонду україни від 19.01.2002 № 2-6, 
зареєстрована в мін’юсті 16.04.2002 за № 365/6653).                                         http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0365-02  

ПоРяДоК обЛіКу, ЗбеРігАння, оФоРмЛення тА ВиДАчі ПенСійних ПоСВіДчень В ПенСійному ФонДі 
уКРАїни тА його оРгАнАх (постанова правління Пенсійного фонду україни від 25.03.2004 № 4-1 
у редакції постанови правління Пенсійного фонду україни від 08.04.2016 № 7-1, зареєстрована в мін’юсті 06.04.2004 
за № 427/9026).                                                                                                                             http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-04

ПоРяДоК еміСії ПЛАтіжних КАРтоК, яКі оДночАСно є ПенСійним ПоСВіДченням 
(постанова правління Пенсійного фонду україни від 08.04.2016 № 7-1, зареєстрована в мін’юсті 26.04.2016 за № 633/28763). 

   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0633-16 

ПоРяДоК РоЗгЛяДу СКАРг нА Рішення оРгАніВ ПенСійного ФонДу уКРАїни щоДо ПенСійного 
ЗАбеЗПечення (постанова правління Пенсійного фонду україни від 12.10.2007 № 18-6, зареєстрована в мін’юсті 02.11.2007 
за № 1241/14508).                                                                                                                        http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1241-07 

ПРо уДоСКонАЛення ПоРяДКу РоЗгЛяДу СКАРг гРомАДян нА Рішення оРгАніВ ПенСійного ФонДу 
уКРАїни щоДо ПенСійного ЗАбеЗПечення (постанова правління Пенсійного фонду україни від 24.12.2009 № 28-7, 
зареєстрована в мін’юсті 28.01.2010 за № 95/17390).                                        http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0095-10 
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Пенсії За віком

Пенсії По інвалідності

Пенсії У Зв’яЗкУ З втратою годУвальника

Пенсії За вислУгУ років

«військові» Пенсії

Пенсії За особливі ЗаслУги Перед Україною

надбавки, Підвищення, додаткові Пенсії та інші доПлати, 
Передбачені Законодавством

Пенсія, яка належала ПенсіонерУ і Залишилася 
недоотриманою У Зв’яЗкУ З його смертю

доПомога на Поховання Пенсіонера
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Пенсії За віком
Умови ПриЗначення

З 01.01.2018  змінено  умови 
визначення права на пенсію за віком

З 01.01.2019 право на пенсію за віком мають особи після досягнення віку 
60 років* та за умови наявності відповідного страхового стажу. 

*Пенсійний вік жінок змінюється поступово до 60 років у 2021 році:

Пенсійний вік жінки Період, у який народилася жінка
58 років 6 місяців з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року
59 років з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року
59 років 6 місяців з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року
60 років з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року

У 2019 році необхідний страховий стаж становить 26 років.
Щороку необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців та у 2028 році 
становитиме не менше 35 років.

Якщо особа, яка досягла віку 60 років, не має необхідного страхового стажу 
(від 26 до 35 років), вона матиме право на призначення такої пенсії після до-
сягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу:

у 2019 році від 16 до 26 років
у 2020 році від 17 до 27 років
у 2021 році від 18 до 28 років
у 2022 році від 19 до 29 років
у 2023 році від 20 до 30 років
у 2024 році від 21 до 31 року
у 2025 році від 22 до 32 років
у 2026 році від 23 до 33 років
у 2027 році від 24 до 34 років
з 2028 року від 25 до 35 років

У всіх випадках після 01.01.2019 за наявності страхового стажу не менше 
15 років особа матиме право на пенсію у віці 65 років.
Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, визнача-
ється на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років. 

наПриклад:

Чоловікові 60 років виповниться 01.10.2018. 
Тривалість страхового стажу на зазначену дату – 24 роки 6 місяців. 
Необхідна тривалість страхового стажу – 25 років. 
Чоловік працює. Звертається за призначенням пенсії за віком 20.04.2019. 
На зазначену дату тривалість страхового стажу – 25 років. 
Пенсія призначається з дати звернення за нею – 20.04.2019.

У період з 01.01.2019 по 31.12.2020 особам, які досягли пенсійного віку  
60 років* та не набули необхідний страховий стаж, за наявності у них не мен-
ше 15 років страхового стажу встановлюється державна соціальна допомога 
непрацездатній особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пен-
сійну виплату.
Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами 
соціального захисту населення з урахуванням майнового стану особи до дати, 
коли вона набуде право на призначення пенсії.
Така допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календар-
них років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалеж-
но від віку.
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Пенсії По інвалідності

Пенсія ПриЗначається неЗалежно від того, коли настала інвалідність

 у період роботи  до влаштування на роботу  чи після 
припинення роботи

Умови ПриЗначення

 факт настання 
інвалідності 
підтверджується 
довідкою мсек

 наявність необхідного страхового стажу на час настання інвалідності 
залежно від віку особи на час визнання її особою з інвалідністю та групи 
інвалідності (стаття 32 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»)

Розміри пенсії по інвалідності обчислюються у відсотках до розміру пенсії за віком

особам з  інвалідністю 
I групи – 100 % пенсії за віком 

особам з інвалідністю 
II групи – 90 % пенсії за віком

особам з інвалідністю 
III групи – 50 % пенсії за віком

Або в розмірі пенсії за віком (якщо особа не працює та набула повний стаж).

Розмір пенсії по інвалідності не може бути нижче 1 638 грн з 01.12.2019.

Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за нею 
відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Уразі звернення пізніше – пенсія призначається з дня звернення.
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мінімальна Пенсійна виПлата 
особам З інвалідністю 

внаслідок війни, Учасникам 
бойових дій 

з 01.12.2019

мінімальна Пенсійна виПлата 
особам З інвалідністю З числа 
Учасників ліквідації наслідків 

аварії на чаес 
з 01.12.2019

особам 
з інвалідністю 

I групи 

4 668,30 
грн

особам 
з інвалідністю 

II групи 
4 176,90 

грн

особам 
з інвалідністю 

III групи 
3 685,50 

грн

особам 
з інвалідністю 

I групи 

10 647,00 
грн

особам 
з інвалідністю 

II групи 
8 599,50 

грн

особам 
з інвалідністю 

III групи 
5 896,80 

грн

учасникам 
бойових дій

2 702,70
грн
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особам з інвалідністю внаслідок війни і групи 819,00 грн

особам з інвалідністю внаслідок війни іі групи 655,20 грн

особам з інвалідністю внаслідок війни ііі групи 491,40 грн

особам з інвалідністю внаслідок війни іі і ііі групи, учасникам 
бойових дій, яким виповнилося 85 років і більше 819,00 грн

Учасникам бойових дій 409,50 грн

Учасникам війни, нагородженим медалями 327,60 грн

іншим учасникам війни 245,70 грн

членам сімей загиблих військовослужбовців 409,50 грн

членам сімей померлих військовослужбовців 163,80 грн

роЗмір Підвищень 
відПовідно до ЗаконУ України 

«Про статУс ветеранів війни, 
гарантії  їх соціального ЗахистУ»

3 01.12.2019
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Пенсії У Зв’яЗкУ З втратою годУвальника 

Умови ПриЗначення:

 факт смерті особи, або визнання 
її безвісно відсутньою чи офіційне 
оголошення померлою

 наявність на 
утриманні у 
годувальника 
непрацездатних 
членів сім’ї

 наявність 
у годувальника на день 
смерті страхового стажу, 
який був би необхідний 
йому для призначення 
пенсії по ііі групі 
інвалідності

Пенсія призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника є 
непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, – довічно.

Пенсії У Зв’яЗкУ З втратою годУвальника 
ПриЗначаються У таких роЗмірах:

 на одного 
непрацездатного 
члена сім’ї – в розмірі 
50 відсотків пенсії 
за віком померлого 
годувальника

 на двох та більше 
непрацездатних членів сім’ї – 
100 відсотків пенсії за віком 
померлого годувальника, що 
розподіляється між ними рівними 
частками

 дітям-сиротам пенсію 
призначають у розмірах, 
виходячи з розміру пенсії 
за віком кожного з 
батьків
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Пенсії За вислУгУ років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям 
громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить 

до втрати професійної працездатності або придатності 
до настання віку, що дає право на пенсію за віком

Умови ПриЗначення Пенсій За вислУгУ років: 

 наявність певного стажу роботи 
за спеціальністю

 обов’язкове звільнення з роботи, 
яка дає право на пенсію за вислугу років

Умови призначення пенсії за вислугу років відрізняються залежно від посад, 
на яких працювала особа.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, та умови призначення пенсії 
визначені статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».  

Розміри пенсії за вислугу років визначаються згідно зі статтями 27, 28  Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
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«військові» Пенсії
мають Право

особи,  які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, на-
ціональній поліції, службі судової охорони, державній пожежній охороні, держав-
ній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах 
цивільного захисту, податковій міліції, державній кримінально-виконавчій службі 
України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за Законом України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».  

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їхніх сімей пенсії 
призначаються місцевими управліннями.
іншим особам, звільненим  з військової служби, та членам їхніх сімей пенсії призначаються 
головними управліннями на підставі документів, що надаються уповноваженими структурними 
підрозділами силових міністерств та відомств. 

види Пенсій 
За вислугу років

Призначаються 
за наявності визначеної 
вислуги років

По інвалідності
Призначаються у разі 
встановлення інвалідності в 
період проходження військової 
служби або в інших, визначених 
законодавством, випадках

У разі втрати годувальника
Призначаються 
непрацездатним членам 
сім’ї у разі смерті особи, 
яка мала право на пенсію 
за цим Законом

роЗміри Пенсій:
у відсотках грошового 
забезпечення залежно від 
тривалості вислуги 
від 50 до 70%

залежно від групи 
та причини інвалідності 
в розмірі 40–100% грошового 
забезпечення

залежно від причини смерті 
в розмірі 30–70% грошового 
забезпечення на одного 
утриманця
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Пенсії За особливі ЗаслУги Перед Україною

мають Право:

Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, 
особи, нагороджені орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма 
і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повні кавалери ордена 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та 
Української РСР «народний»; 

ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу на-
городження; 

видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони і рекордсмени 
світу та Європи; 

космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків; 

народні депутати України, депутати колишніх Союзу РСР та Української РСР, члени Кабінету Міністрів України та Уряду 
колишньої Української РСР; 

особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «заслужений», державними 
преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагороджені одним із орденів України або колишнього 
Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради 
Української РСР, а також особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональну пенсію союзного чи рес-
публіканського значення; 

депутати – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Се-
вастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній 
Українській РСР; 

матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлен-
ня її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги 
надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.
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надбавки, Підвищення, додаткові Пенсії та інші доПлати, 
Передбачені Законодавством

встановлюються
Ветеранам війни, особам, постраджалим учасникам Революції Гідності, на яких поширюється чинність Закону Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особам, які мають особливі заслуги перед Бать-
ківщиною, встановлюється підвищення до пенсії згідно зі статтями 12–161 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту».

Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, встановлюється надбавки до пенсії відповідно до 
статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні».

Особам, які проживають, працюють (навчаються) на території населеного пункту, якому надано статус гірсько-
го, встановлюється підвищення до пенсії згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус гірських населених 
пунктів в Україні».

Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілим від Чорнобильської катастрофи 
встановлюється підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Особам, для яких встановлений причинний зв’язок смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідли-
вих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, встановлюється компенсаційна виплата відповідно до 
статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи».

Особам,  нагородженим  нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР», встановлюється над-
бавка відповідно до Закону України «Про донорство крові  та  її компонентів».

Особам, яких  визнано жертвами нацистських переслідувань, або дружинам (чоловікам) померлої жертви нацистських 
переслідувань встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового  утримання згідно зі стат-
тями  61–64  Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлюється надбавки до пенсії відповідно до час-
тини другої статті 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
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Пенсія, яка належала ПенсіонерУ і Залишилася 
недоотриманою У Зв’яЗкУ З його смертю

Пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по 
місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

недоотримана Пенсія виПлачУється Протягом шести місяців від дня смерті Пенсіонера:

 членам його сім’ї, 
які проживали разом з 
померлим на день його 
смерті

 непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на утриманні 
померлого пенсіонера, яким недоотримана пенсія виплачується 
незалежно від факту спільного проживання з померлим 
пенсіонером

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться 
між заявниками порівну.

Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий 
пенсіонер перебував на обліку, надаються: заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та 
свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.

доПомога на Поховання Пенсіонера
У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили поховання, виплачується допомога на поховання 
У РоЗміРі дВоміСЯчної ПенСії ПомеРлого ПенСіонеРА.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», то особі, яка здійснила поховання, виплачується 
допомога У РоЗміРі тРиміСЯчної ПенСії, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.
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Пам’ятка пенсіонеру: виплата пенсії

Пенсія може виПлачУватися За 
довіреністю.  Виплата пенсії за до-
віреністю здійснюється Протягом 
Усього ПеріодУ дії довіреності 
за умови поновлення пенсіонером за-
яви про виплату пенсії за довіреністю 
через кожний рік дії такої довіреності.

черговість виплати пенсій: 
1 особи з інвалідністю 

внаслідок війни

2 Учасники бойових дій

3 члени сімей загиблих 
військовослужбовців

4
одержувачі пенсій у зв’язку 
з втратою годувальника 
та особи з інвалідністю

5 непрацюючі пенсіонери за віком

6 Працюючі пенсіонери

Пенсія виплачується череЗ відділення По-
штового Зв’яЗкУ або, за бажанням пенсіо-

нера, череЗ обраний УПовноважений 
банк.

Уповноважені банки, через які здійснюється 
виплата пенсій, грошової допомоги

ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 
ПАТ АКБ «Львів» 
АБ «Укргазбанк» 
АТ «АЛЬФА-БАНК» 
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
ПАТ » Райффайзен 
    Банк Аваль»  
АТ «Державний 
   експортно-імпортний 
   банк України» 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
АТ «Ощадбанк» 

ПАТ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 
ПАТ «Перший 
    Український 
    Міжнародний банк» 
АТ «Укрсиббанк» 
ПАТ «КРЕДІ 
   АГРІКОЛЬ БАНК» 
ПАТ «Полтава-Банк» 
ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» 
ПАТ «КРЕДОБАНК» 
ПАТ СХІДНО – 
    УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
   «ГРАНТ» 
ПАТ «БАНК ВОСТОК» 
ПАТ «БАНК «КРЕДИТ 
   ДНІПРО»

ПАТ «МЕГАБАНК» 
ПАТ «ЮНЕКС БАНК» 
ПАТ «МОТОР-БАНК» 
ПАТ «РАДАБАНК» 
ПАТ КБ «АКОРДБАНК» 
ПАТ «Банк Альянс»  
ПАТ «Комерційний 
    Індустріальний Банк» 
ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 
ПАТ «КРИСТАЛБАНК» 
ПАТ «МТБ БАНК» 
ПАТ «ОТП Банк» 

Спосіб виплати пенсіонер обирає при подачі 
заяви про призначення пенсії. Змінити спосіб 

виплати або уповноважений банк пенсіонер може 
за своїм бажанням, подавши відповідну заяву. 

Дата виплати встановлюється при призначен-
ні пенсії, про що Пенсіонер інформУєть-

ся в обов’яЗковомУ ПорядкУ.

Під час перебування пенсіонера в місцях 
позбавлення волі виплата призначеної 
йому пенсії  зараховується установою 
за місцем відбування покарання на 
особовий рахунок засудженого в розмірі 
не менше як 50% Пенсії.
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виплата пенсії ПриПиняється за рішенням територіальних органів 
Пенсійного фонду або за рішенням суду у разі:

 якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
смерті пенсіонера;
неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд;
в інших випадках, передбачених законом.

виплата пенсії Поновлюється за рішенням територіального органу Пенсійного фон-
ду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. 

виплата пенсій за минулий час
нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно 

з власної вини, виПлачУються За минУлий час, але не більше ніж За три роки до дня 
звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми не отриманої пенсії, але не більш як  
За 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частина-
ми, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що 
спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про влаштування 

на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця 
(документи, які підтверджують, що особа не працює: трудова книжка, індивідуальні відомості про 
застраховану особу, відсутність державної реєстрації фізичної особи-підприємця).

У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, 
виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у 

випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку. 
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У раЗі виїЗдУ Пенсіонера на Постійне місце Проживання 

За кордон Пенсія, ПриЗначена в Україні, За Заявою Пенсіоне-

ра може бУти виПлачена йомУ За шість місяців наПеред Пе-

ред від’їЗдом, рахУючи З місяця, що настає За місяцем Зняття З об-

лікУ За місцем Постійного Проживання. 

Під час ПеребУвання За кордоном Пенсія виПлачУється в томУ 
раЗі, якщо це Передбачено міжнародним договором України, Зго-
да на обов’яЗковість якого надана верховною радою України.

Пенсії У раЗі виїЗдУ 
За кордон
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двосторонні міжнародні Угоди 
в галУЗі соціального ЗабеЗПечення, 

Укладені Україною З іншими державами 
За ПроПорційним ПринциПом

№ 
за/п країна дата 

укладання Уповноважений орган*

1 Республіка 
Болгарія 04.09.2001 Національний інститут страхування Республіки Болгарія, 

1303, м. Софія, бул. Стамболійскі, 62–64 

2 Естонська 
Республіка 05.10.2010 Державний департамент соціального страхування 

Естонської Республіки, м. Таллінн, 15092, вул. Ендла, 8 

3 Латвійська 
Республіка 26.02.1998 Державне агентство соціального страхування 

Латвійської Республіки, 1011, м. Рига, вул. Лапчлеша, 70а 

4 Литовська 
Республіка 23.04.2001

Служба закордонних виплат Управління фонду державного 
соціального страхування Литовської Республіки, 
08221, м. Вільнюс, вул. Калварию, 147 

5 Королівство 
Іспанія 07.10.1996 Національний інститут соціального забезпечення 

Королівства Іспанія, 28006, м. Мадрид, вул. Серрано, 102 

6 Чеська 
Республіка 04.07.2001 Чеське управління соціального забезпечення, 

22508, м. Прага, 5, вул. Кржіжова, 25 

7 Словацька 
Республіка 05.12.2000 Центральний орган соціального страхування Словацької Республіки, 

81363, м. Братислава, вул. 29 августа, 8 

8 Португальська 
Республіка 07.07.2009 Національний центр пенсій Португальської Республіки, 

м. Лісабон, 1749-001, вул. Кампо Гранде, 6 

9 Республіка 
Польща 18.05.2012

Установа соціального забезпечення Республіки Польща, 
00-082, м. Варшава, вул. Сенаторська, 10, 
Відділення УСЗ 35-075 м. Жешув, вул. Пілсудського, 12 

* У питаннях пенсійного забезпечення громадян Пенсійний фонд України співпрацює з уповноваженими органами іноземних держав, 
з якими укладено міжнародні угоди про соціальне (пенсійне) забезпечення.
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міжнародні Угоди 
в галУЗі Пенсійного ЗабеЗПечення,

Укладені Україною З іншими державами 
За територіальним ПринциПом

№ 
п/п

країна, 
яка підписала Угоду назва договору дата 

укладання Уповноважений орган*

1

республіка білорусь 

багатостороння 
угода:
Угода про 
гарантії прав 
громадян 
держав – 
учасниць 
співдружності 
незалежних 
держав у галузі 
пенсійного 
забезпечення

13.03.1992

 Фонд соціального захисту населення 
Міністерства праці та соціального захисту Республіки 
Білорусь, 220029, м. Мінськ, ул. Чичеріна, 21

республіка вірменія
 Державна служба соціального забезпечення 
Міністерства праці і соціальних питань Республіки 
Вірменія, 0010, м. Єреван, вул. Налбандяна, 13

республіка казахстан
 АТ «Державний фонд соціального 
страхування» Республіки Казахстан,
010000, м. Астана, вул. Іманова, 13

киргизька республіка
 Соціальний фонд Киргизької Республіки,
 720005, м. Бішкек, вул. Радіщева, 62

російська федерація
 Пенсійний фонд Російської Федерації, 
119991, м. Москва, вул. Шаболовка, 4

республіка таджикистан
 Агентство соціального страхування 
і пенсії при Уряді Республіки Таджикистан,
734033, м. Душанбе, вул. Борбад, 71
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№ 
п/п

країна, 
яка підписала Угоду назва договору дата 

укладання Уповноважений орган*

республіка туркменістан

13.03.1992

 Пенсійний фонд Республіки Туркменістан при 
Міністерстві праці та соціального захисту населення, 
744000, м. Ашгабад, 2003 вулиця, 3/1

республіка Узбекистан
 Позабюджетний пенсійний фонд 
при Міністерстві фінансів Республіки Узбекистан,
100008, м. Ташкент, пл. Мустакіллік, 5

2 азербайджанська
республіка

двосторонні 
угоди в галузі 
пенсійного 
забезпечення

28.07.1995
 Державний фонд соціального захисту при 
Міністерстві праці та соціального захисту 
Азербайджанської Республіки,
1122, м. Баку, пр. Г. Зардабі, 80

3 республіка білорусь 14.12.1995
 Фонд соціального захисту населення Міністерства 
праці та соціального захисту Республіки Білорусь,
220029, м. Мінськ, ул. Чичеріна, 21

4 республіка молдова 29.08.1995
 Національна каса соціального страхування 
Республіки Молдова, 
2028, м. Кишинів, ул. Георге Тудор, 3 

5 грузія 09.01.1995  Агентство соціального обслуговування Грузії,
0112, м. Тбілісі, вул. Ак. Церетелі, 144

6 російська федерація

тимчасова угода 
між Урядом 
України і Урядом 
російської 
федерації про 
гарантії прав 
громадян, які 
працювали 
в районах 
крайньої Півночі 
та місцевостях, 
які прирівнені до 
районів крайньої 
Півночі, у галузі 
пенсійного 
забезпечення

15.01.1993  Пенсійний фонд Російської Федерації, 
119991, м. Москва, вул. Шаболовка, 4

* У питаннях пенсійного забезпечення громадян Пенсійний фонд України співпрацює з уповноваженими органами іноземних держав, 
з якими укладено міжнародні угоди про соціальне (пенсійне) забезпечення.
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* Угоду підписано 28.09.2012, готується до ратифікації ВРУ.

країни, З якими Україна веде роботУ 
З Підготовки та Укладання двосторонніх 

міжнародних договорів У галУЗі 
соціального ЗабеЗПечення

федеративна 
республіка
німеччина

грецька 
республіка

Угорщина  аргентинська 
республіка 

румунія
держава
ізраїль *

федеративна
республіка

бразилія

республіка сербія

велике герцогство 
люксембург

чорногорія

Україна
республіка

білорусь

турецька 
республіка
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Пенсії громадянам, 
які виїхали З окремих районів 
донецької та лУганської областей, 
ар крим та м. севастоПоля

в окремих районах донецької та лУганської областей, в ар крим 
та м. севастоПоль, які є тимчасово окУПованими територіями 
України, органи Пенсійного фондУ не Здійснюють свою діяль-

ність. При цьомУ Пенсії ПриЗначаються, виПлачУються територіальни-
ми органами Пенсійного фондУ України За місцем фактичного Прожи-
вання/ПеребУвання внУтрішньо  Переміщених  осіб на  Підконтроль- 
них Українській владі територіях.
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кУди необхідно Звертатися Пенсіонерам, 
які Переселилися З окремих районів донецької 

та лУганської областей, для Продовження виПлати Пенсії

для Продовження виПлати Пенсії на Підконтрольній Українській владі  території  необхідно  
особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер 
зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає), та надати:

 заяву про запит пенсійної справи;
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану структурним підрозділом 
з питань соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509;
копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
заяву про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк» (для осіб з інвалідністю I групи та осіб, які за висновком ЛКК не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, – письмову заяву про виплату пенсії через 
ПАТ «Укрпошта»).

Призначення (відновлення) пенсії здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться 
в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

З 1 липня 2016 р. соціальні виплати, в т.ч. пенсії, призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюються через рахунки та 
мережу установ і пристроїв ат «ощадбанк».

З 16 вересня 2017 р. надана можливість отримання готівкових коштів, зарахованих на рахунки ат «ощадбанк», через мережу установ 
і пристроїв будь-яких банків.  
Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат,  які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних 
виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його 
електронного цифрового підпису. 
Для одержувачів пенсій така картка одночасно є Пенсійним Посвідченням.
Для отримання платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі потрібно звернутися до органу 
Пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку. 
Особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком ЛКК не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 
допомоги, з 16 вересня 2017 р. соціальні виплати, за їхніми заявами, можуть проводитися Пат «УкрПошта» з доставкою додому.
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Порядок отримання Пенсії громадянами України, 
які Проживають на тимчасово окУПованій території 

автономної ресПУбліки крим та м. севастоПоля
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території автономної республіки 
крим та м. севастополя, можуть оформити продовження виплати пенсії або її призначення за 
законодавством України, звернувшись до головного управління Пенсійного фонду України в 

херсонській області.

Порядок виПлати Пенсії та надання соціальних ПослУг громадянам України, 
які Проживають на території автономної ресПУбліки крим та м. севастоПоля (затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 234):
відповідно до Порядку, особа має надати заяву про отримання пенсії із зазначенням місця проживання 

(реєстрації) та паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон); 
після отримання від Пенсійного фонду РФ паперової пенсійної справи заявника та інформації про дату останньої 

виплати здійснюється поновлення виплати пенсії; 
виплата пенсії, надання соціальних послуг здійснюються щомісяця поштовими переказами, в тому числі 

міжнародними, за місцем проживання особи на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

За бажанням особи, виплата пенсії, надання соціальних послуг можуть здійснюватися відповідно до Порядку виплати 
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, за умови відкриття рахунку в банку, 
розташованому за межами тимчасово окупованої території, з яким головним управлінням Пенсійного фонду України в 
Херсонській області укладено відповідний договір.

Переказ пенсії особам проводиться за умови подання щороку до 31 грудня до територіального органу документа про 
посвідчення факту, що фізична особа є живою, або паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон). У разі неподання зазначених документів виплата пенсії припиняється з 1 січня наступного року та поновлюється 
після їх подання.
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Права осіб, 
що звертаються 

до органів 
фонду
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особи, що Звертаються до органів 
Пенсійного фондУ, мають Право:

Звертатися до органів Пенсійного 
фонду особисто або через пред-
ставника, повноваження якого 

оформлено у встановленому законом по-
рядку.

Одержати відповідь про результа-
ти розгляду звернення в обраний 
ними спосіб (усно, в письмовій та/

або електронній формі).

Безоплатно отримувати інформа-
цію про особу, що обробляється 
Пенсійним фондом, за умови на-

дання документів, що посвідчують особу.

Інші права, визначені чинним за-
конодавством.Ознайомлюватися з матеріалами 

пенсійної справи, отримувати ви-
писку з розпорядження про при-

значення (перерахунок) пенсії,  періоди 
страхового стажу та заробітну плату, яка вра-
хована при розрахунку пенсії, копії докумен-
тів, які знаходяться в пенсійній справі.

Отримувати консультації та 
роз’яснення щодо застосування 
законодавства про загально-

обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня, пенсійне забезпечення, у тому числі щодо 
прав та обов’язків платника страхових вне-
сків та застрахованої особи.
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обов’яЗки Працівників 
Пенсійного фондУ України

об’єктивно, всебічно і вчасно розглядати звер-
нення;
забезпечувати реалізацію передбачених зако-
нодавством прав осіб, які звертаються до органів 
Пенсійного фонду;
повідомляти осіб, які звертаються до органів 
Пенсійного фонду, про результати перевірки звер-
нення і суть прийнятого рішення;
у разі визнання заяви чи скарги необґрунтова-
ною роз’яснювати порядок оскарження прийнято-
го рішення;
не допускати безпідставної передачі звернень 
до інших органів.

вимагати від заявника надання документів, 
інформації або вчинення дій, надання або здій-
снення яких не передбачено законодавчими та 
іншими нормативно-правовими актами, що ре-
гулюють відповідні відносини, або які знаходять-
ся в розпорядженні (віднесені до компетенції) 
відповідного органу Пенсійного фонду;

відмовляти одержувачу у прийнятті оформле-
них належним чином і поданих у встановленому 
законодавством порядку заяв, звернень, доку-
ментів, які він вважає за необхідне подати до ор-
гану Пенсійного фонду.

Зобов’яЗані: не мають Права: 
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Звернення, які не потребують додаткового 
вивчення

15 
днів

30 
днів

45 
днів





Звернення, які потребують додаткового 
вивчення

якщо в місячний термін вирішити поруше-
ні у зверненні питання неможливо, керів-
ник відповідного органу або його заступ-
ник встановлюють необхідний термін для 
розгляду, про що повідомляється особі, 
яка подала звернення. 

Звернення героїв Радянського Союзу, героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю 
внаслідок війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів міс-
цевого саморядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першо-
чарговому порядку. Керівники відповідних органів беруть під особистий контроль розгляд звер-
нень та забеспечують проведення першочаргового особистого прийому жінок, яким присвоєно 
почесне звання україни «мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, героїв Соцілістич-
ної Праці, героїв Радянського Союзу, героїв україни.

Порядок розгляду звернень 
(заяв, пропозицій, скарг)

терміни розгляду
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оскарження рішень органів 
Пенсійного фонду України

У разі якщо громадянин вважає, що орган, який призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству 
про пенсійне забезпечення або  виходить   за  межі  його  компетенції,  встановленої  законом,  він  мАє ПРАВо 
оСКАРжити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня або у судовому порядку:

скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних 
управлінь подається, відповідно, до головних управлінь Пенсійного фонду в областях, місті Києві;

скарга на рішення головних управлінь Пенсійного фонду України подається до Пенсійного фонду України.

Скарга може бути подана до органу Пенсійного фонду України вищого рівня ПРотягом 
оДного РоКу з моменту прийняття рішення, але не ПіЗніше оДного міСяця 
з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

Скарга, подана до органу Пенсійного фонду України вищого рівня, супроводжується документа-
ми, що свідчать про прийняття неправомірних рішень.

За бажанням особи, скарга може бути розглянута КоміСією З ПитАнь РоЗгЛяДу СКАРг 
гРомАДян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, 
утвореною при Пенсійному фонді України або при головних управліннях. 

Рішення Комісії, прийняте за розглядом скарги, має РеКоменДАційний хАРАКтеР.
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Вимоги До оФоРмЛення СКАРги

Скарга повинна бути: 
 викладена в письмовій формі; 
  підписана заявником із зазначенням дати; 
 надіслана до органу Пенсійного фонду України поштою або передана особисто.

у скарзі має бути зазначено: 
 прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника; 
  найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято рішення;
  суть порушеної вимоги; 
  інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді 
(у разі такого оскарження).

скарга, оформлена без дотримання цих вимог, що не дає можливості роз-
глянути її по суті, повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням 
не пізніше ніж через 10 днів від дня її отримання. 
Заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду скарги, 

які після її розгляду повертаються заявнику.
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куди
звернутися
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куди можна звернутися
контакт-центр

пенсійного фонду україни

0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71

графік роботи:

понеділок – п’ятниця 
з 08.00 до 20.00;
субота – з 8.00 до 14.00;
неділя – вихідний день.
для мешканців усіх регіонів україни 
дзвінки зі стаціонарних телефонів 
до контакт-центру безкоштовні.

WEB-портал
електронних послуг

пенсійного фонду україни

www.portal.pfu.gov.ua

місцеві УПравління 
Пенсійного фондУ України

в агентських 
пунктах

в центрах надання 
адміністративних послуг

в територіальних 
громадах 

Поштова адреса: 01601, 
м. київ-14, вул. бастіонна, 9
електронна пошта: info@pfu.gov.ua
факс: (044) 284-73-37
офіційний веб-сайт: www.pfu.gov.ua

територіальні органи 
Пенсійного фонду України

головні управління 
Пенсійного фонду України

в ар крим, областях, м. києві 
та м. севастополі

об’єднані управління
управління в районах
 управління у містах
управління в районах у містах

віддалені робочі місця, обладнані 
поза межами територіальних управлінь
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територіальні органи пенсійного фонду україни:

надають весь спектр послуг з пенсійного страхування. Перелік 
послуг див. у розділі «Послуги, які надаються органами 

фонду». На віддалених робочих місцях надаються окремі 
послуги, визначені регламентом.

WEB-портал дає можливість:

достУПУ користУвача до інформації (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одер-
жує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних WEB-порталу)*:

про стан відомостей про застраховану особу; про пенсійні виплати; про стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями 
платника; отримання електронних довідок, достовірність яких підтверджується спеціальним QR-кодом; одержання смс-
повідомлень: 

 пенсіонерам – про результати розгляду звернення за призначенням чи перерахунком, поновленням або припиненням 
виплати пенсії, про утримання з пенсійної виплати, про необхідність звернення до Пенсійного фонду України для підтвер-
дження даних про особу; 
 застрахованим особам – щомісяця про сплату/несплату роботодавцем єдиного соціального внеску і про зара-
хування/незарахування цього періоду до страхового стажу.

вЗаємодії користУвача З органами Пенсійного фондУ З Питань:
заповнення бланків заяви, скарги, пропозиції, запиту в електронній формі; стану розгляду заяв, скарг, пропозицій, запитів, по-

даних в електронній формі; подання запитів для підготовки в паперовій формі довідок, інших документів, які заявник одержує під 
час особистого звернення до органів Пенсійного фонду; попереднього запису на прийом в органі Пенсійного фонду; одержання 
іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони органів Пенсійного фонду, новини тощо).
 *Порядок реєстрації на WEB-порталі див. на наступній стор.

контакт-центр у телефонному режимі:

надає консультаційні послуги, довідки та 
роз’яснення з питань загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування;
оперативно розглядає заяви, пропозиції та 
скарги, що надходять до Контакт-центру;
інформує громадян, що звертаються до 
Контакт-центру, про ключові зміни у законо-
давстві з питань пенсійного забезпечення.

пенсійний фонд україни:

консультує та надає роз’яснення з питань загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування;
інформує громадян щодо ключових змін у законодавстві 
з питань пенсійного страхування;
розглядає заяви, пропозиції та скарги відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян».
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як ЗареєстрУватися на WEB-Порталі 
Пенсійного фондУ України

Перший сПосіб (I): 
подача заяви для реєстрації 
на WEB-порталі

Для реєстрації заяви необхідно особис-
то відвідати орган Пенсійного фонду 
України.

дрУгий сПосіб (II): 
онлайн-реєстрація за 
кваліфікованим електронним 
підписом (ключем кеП).

Ключ КЕП може бути записано на будь-
який електронний носій (наприклад, 
CD-RW диски, флеш-накопичувач USB) 
або на електронному пенсійному по-
свідченні (ЕПП).

реєстрація на WEB-Порталі Здійснюється тільки один раЗ!

сПособи 

реєстрації
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Для реєстрації заяви необхідно особисто відвідати орган Пенсійного фонду України.

для цього вам Потрібно виконати такі кроки:

1Прийдіть до обраного Вами органу Пенсійного фонду та оформіть заяву. 

докУменти, необхідні для оформлення Заяви:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (ідентифіка-
ційний номер).

2 Отримайте розписку про одержання заяви та реєстраційний код. 

реєстраційний код необхідний вам для реєстрації на WEB-порталі, отже, 
зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації!

3 Завершіть реєстрацію, зайшовши на WEB-портал ПФУ в мережі Інтернет: виберіть пункт меню «Реє-
страція» в закладинці «Реєстрація за заявою» і заповніть реєстраційну форму. 

логін і пароль бажано вибирати такими, що не містять ваших справжніх імен та 
прізвищ. 
виконання такої рекомендації підвищить рівень захисту ваших персональних даних.

4 Після реєстрації на введену Вами електронну адресу надійде лист, необхідний для підтвердження 
реєстрації. Після підтвердження реєстрації Ви отримаєте повідомлення з WEB-порталу про успішне 

закінчення реєстрації.

I. реєстрація на WEB-Порталі За Заявою
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Для онлайн-реєстрації на WEB-порталі Вам необхідно мати особистий кваліфікований електронний підпис (КEП).

отримання кваліфікованого електронного підпису відбувається в aкредитованому центрі  сертифікації ключів (ацск). 
тaкі послуги можуть нaдавати як недержавні центри сертифікації ключів (за оплату), тaк і 
центри, створені Пpи Податкових органах, – беЗкоштовно.

Адреси отримання ключів та зразки заповнення заявок можна переглянути на сайті Центру сертифікації ключів Державної фіскальної 
служби України – www.acskidd.gov.ua/reglament 

для отримання кеПу державній фіскальній службі потрібно принести в найближче регіональне представництво дфс такі до-
кументи:
 заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи) встановленого зразка, у двох примірниках;
 копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) 

або копія паспорта підписувача виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та зворот-
ного боку та копія паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або копія 
Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи);
  копія довідки про отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків *, засвідчена підписом власника. За наявнос-

ті у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків, може 
бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні пе-
реконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки 
паспорту з відміткою про таку відмову.

* у разі, якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, 
копія картки платника податків не подається.
 порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронного ключа. 

для авториЗації За кеП вам Потрібно виконати такі кроки:

1 На екранній формі «Вхід» у закладинці «За КЕП» ознайомитися зі списком АЦСК (Акредитований центр сертифікації ключів), КЕП яких під-
тримує WEB-портал ПФУ.

2 Якщо Ви маєте КЕП одного з цих АЦСК:
       виберіть відповідний АЦСК;   виберіть файл ключа;   введіть пароль ключа.

3Якщо Ви не маєте КЕП одного із запропонованих АЦСК, Вам необхідно звернутися 
до запропонованих АЦСК та отримати КЕП. 

інформацію про отримання кеП  ви можете отримати через мережу 
інтернет,  залежно від ацск, вибраного вами.

II. реєстрація он-лайн За кваліфікованим 
електронним ПідПисом (ключем кеП)
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 ЗАтВеРДжено
наказ Пенсійного фонду україни 
08. 04. 2019  № 42 
(із змінами від 24.09.2019 №118)

графік 
особистого прийому громадян керівництвом Пенсійного фонду України 

та керівниками структурних підрозділів

№ 
п/п Дні тижня Прізвище, ім’я, по батькові Посада години прийому

1 Щопонеділка
мАКСимоВА Анна Сергіївна Начальника управління по роботі з персоналом

10.00-17.00шуЛяК Алла Павлівна Директор департаменту внутрішнього аудиту
КАСьяноВ олександр олександрович Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції

2 Щовівторка
мАшКін Владислав геннадійович Заступник Голови правління 10.00-13.00
РябцеВА тетяна борисівна Директор юридичного департаменту 10.00-17.00

3
Четвертий 
вівторок 
парного місяця

КАПінуС євгеній Валерійович Голова правління 15.00-17.00

4 Щосереди
охРіменКо олена Валентинівна Директор департаменту пенсійного забезпечення

10.00-17.00
КоСтРиця Петро Володимирович Начальник управління адміністративного забезпечення

5 Щочетверга

КоВПАшКо ірина Василівна Заступник Голови правління 10.00-13.00

шВець ганна Петрівна Начальника управління організаційної роботи, зв’язків 
з громадськістю та засобами масової інформації 10.00-17.00

ПоРотніКоВА наталя іванівна Начальник Управління контрольно-перевірочної роботи

6 Щоп’ятниці
КоРоЛь тетяна іллівна Директор фінансово-економічного департаменту

10.00-17.00
мАЛецьКий олександр миколайович Директор департаменту інформаційних систем 

та електронних реєстрів

Поштова адреса: 
01601, м. Київ-14, вул. бастіонна, 9
Веб-адреса: 
http://www.pfu.gov.ua         електронна пошта: pf-it@gu.kiev.ua
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Мені потрібні 
поради про ПІЛЬГИ, 

СУБСИДІЇ та, 
звісно ж, 

ТЕЛЕПРОГРАМА...

Шукаю 
інформацію 

про ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ 
та КОНСУЛЬТАЦІЇ  З 

ПЕНСІЙНИХ ПИТАНЬ... 

ВСЕ ЦЕ 
ВИ МОЖЕТЕ 

ЗНАЙТИ В ГАЗЕТІ 

«ПЕНСІЙНИЙ 
КУР’ЄР»

«ПЕНСІЙНИЙ КУР’ЄР» – ГАЗЕТА ДЛЯ ВСІХ І ПРО ВСЕ!

Де б почитати 
ІСТОРИЧНІ 

й НАУКОВО-
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ  
та порозв’язувати 

КРОСВОРДИ?

А нам 
би чогось 

ЦІКАВОГО та 
ПІЗНАВАЛЬНОГО! 

А мене  цікавить 
газета, де були б РЕЦЕПТИ, 

МЕДИЧНІ ПОРАДИ, все 
про САД-ГОРОД, 

а ще –  РОЗПОВІДІ про 
ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ…

16 ВIСНИК Пенсійного фонду України

17

ЛИСТОПАД 2015

ДОВІДКОВО
Рівненщина – лідер за кількістю багатодітних сімей. 

Переважно на півночі області найбільше жінок, які ви-

ростили та виховали п’ятеро і більше дітей.

І цьогорічні зміни податкового законодавства щодо 

вилучення розділу для платників фінансового сіль-

ськогосподарського податку виявилися несподівани-

ми для всіх сільгоспвиробників у частині зобов’язань з 

відшкодування пільгових пенсій.

Практично з 1 300 пенсій, які стали належними до від-

шкодування, 1000 – багатодітні жінки, які в сільсько-

му господарстві пропрацювали від декількох місяців.

Неплатоспроможність сільгоспвиробників збільши-

ла заборгованість з відшкодування пільгових пенсій 

більш ніж у 4 рази: з 3,2 млн грн на початку 2015 року 

до 12,7 млн на 1 жовтня, відповідно це – 20% у загаль-

ній заборгованості з відшкодування пільгових пенсій.

З належних до відшкодування за 9 місяців цього року 

сільгоспвиробниками 11,4 млн грн надійшло лише 

1,8 млн грн, або 15%

Позовна робота у цьому напрямі по більшості боржників 

триває. Платники сподіваються на зміни у законодавстві 

і всіляко затягують процедуру: оскаржують розрахунок, 

суми, позовну заяву. 

При цьому державні виконавці інформують про значний 

перелік платників, у яких, окрім орендованої у сільської 

ради землі та паїв, немає жодних активів, або ж про тех-

ніку, яка значиться лише на папері, а фактично в процесі 

розпаювання її немає.

Однак працівники Фонду в області продовжують ак-

тивно працювати в межах чинного законодавства: 

постійно зустрічаються з фермерами, обговорюють 

шляхи та можливості погашення заборгованості, бе-

руть активну участь у заходах, організованих асоціа-

цією фермерів і приватних землевласників, за участю 

органів влади, аграріїв і депутатів Верховної Ради. 

Налагоджена ефективна співпраця з Департаментом 

агропромислового розвитку облдержадміністрації 

у вирішенні питань заборгованості та вишукуванні 

можливостей її погашення. 

Так одним із напрямів є спільна робота з інформу-

вання сільгоспвиробників про можливості застосу-

вання норм постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів» № 300 від 29 квітня 

2015 року, яка передбачає для суб’єктів господарю-

вання агропромислового комплексу компенсацію 

відсотків по кредитах. 

При цьому однією з умов отримання такої компен-

сації є відсутність простроченої більш ніж за шість 

місяців заборгованості з платежів до Пенсійного 

фонду України. В результаті проведення спільних за-

ходів платниками погашена заборгованість на понад 

300 тис. грн.

Таким чином, в області проводиться масштабна робо-

та, спрямована на виконання основних завдань, які 

стоять перед органами Фонду в умовах сьогодення. 

Водночас із виконанням основних функцій, таких як за-

безпечення надходження коштів до бюджету Фонду, по-

шук додаткових резервів, погашення заборгованості зі 

сплати страхових внесків, своєчасне та у повному обсязі 

фінансування виплат пенсій, яке покладається на органи 

Пенсійного фонду України, важливим напрямом діяль-

ності пенсійних служб Рівненщини є також безпосеред-

ня робота з людьми, адже саме людський фактор зали-

шається основним критерієм у діяльності органів Фонду 

як організації, яка має соціальну спрямованість.

Особлива увага в області приділяється питанню забезпе-

чення якісного обслуговування громадян. Систематично 

проводяться виїзди на місця. Так керівники, які прово-

дять прийом або зустріч у трудовому колективі під час 

виїздів у складі «мобільних соціальних офісів», прагнуть 

надавати повні та вичерпні відповіді на всі пенсійні пи-

тання, що турбують людей. 

Окремими перспективними напрямами діяльнос-

ті органів Фонду у Рівненській області є проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед різних 

категорій громадян з питань пенсійного забезпечення. 

Зокрема, залучення до процесу обговорення тематичної 

брошури – «Дідова пенсія і солодощі» учнів початкових 

класів шкіл області.

В області є ряд напрацювань, спрямованих на захист 

прав застрахованих осіб, підвищення відповідальності 

страхувальників перед найманими працівниками.

Налагоджено ефективну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу зі страхувальниками з правильного заповнення 

звітних відомостей і багатьох інших питань за напрямами 

моніторингу стану достовірності даних, поданих до реє-

стру застрахованих осіб.

Реалізуючи цей напрям, винятково за реагуванням пра-

цівників Пенсійного фонду, 992 страхувальники подали 

звітність про 10,4 тис. застрахованих осіб. 

Також 317 страхувальників подали дані за період за 

2000–2009 роки про допущені помилки у номерах облі-

кових карток понад трьох тисяч застрахованих осіб. 

З метою погашення заборгованості до боржників постій-

но вживаються заходи правового реагування: нагляд за 

станом реалізації виконавчих документів, діяльністю ар-

бітражних керуючих.

Нашим читачам ми пропонуємо ознайомитися з досвідом рівненчан в організації роботи 

з надання послуг і запровадження нових форм обслуговування громадян, практикою 

проведення інформаційно-роз’яснювальної діяльності, спрямованої на захист прав за-

страхованих осіб і підвищення відповідальності страхувальників перед найманими працівниками, 

про що розповів колегам під час семінару-наради начальник головного управління Пенсійного 

фонду України в Рівненській області Василь ПЕТНЯК.



ДОВІДКОВО:

Рівненська область – адміністративно-територіальна 

одиниця на північному заході України, з центром у м. Рівне. 

Утворена 4 грудня1939 року.

ОСНОВНІ ДАНІ:

Площа: 20 047 км2.

Райони: 16.
Населення: 1 162 028 (на 01.09.2015): 

                                        
                         - міське – 553 177 (47,8%);

                                        
                         - сільське – 603 940 тис. (52,2%).

Густота населення: 58,0 осіб/км.

Зайняте населення: 484,9 тис. осіб.

Кількість пенсіонерів, які отримують 

пенсійні виплати: 311,3 тис. осіб.

Середній розмір пенсії: 1 518,59 (на 01.10.2015).

Невід’ємною частиною структури органів Пенсійного фонду є юридична служба, на яку 

покладене завдання спрямовувати їхню діяльність у межах законодавчого поля. Сьогодні 

у рубриці «Юридична служба» пропонуємо вашій увазі роз’яснення начальника юридич-

ного управління Фонду Тетяни РЯБЦЕВОЇ щодо питань застосування законодавства в органах 

Фонду, наданими учасникам семінару-наради, яка відбулася 22–23 жовтня у м. Рівному. 

1. Статтею 19 Конституції України встанов-

лено, що органи державної влади, їх поса-

дові особи зобов’язані діяти лише на під-

ставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачений Конституцією та законами 

України. 

32 ВIСНИК Пенсійного фонду України
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ЧЕРВЕНЬ 2015

Чинне законодавство визначає різні умови для призна-

чення пенсій за вислугу років. Однак у всіх випадках 

така пенсія призначається за зайнятість осіб на робо-

тах, виконання яких призводить до втрати професійної 

працездатності або придатності до настання віку, що дає 

право на пенсію за віком. 

Пенсія за вислугу років призначається:

 окремим категоріям осіб – незалежно від віку, але за 

умови наявності необхідного спеціального стажу;

 іншим – зі зниженням пенсійного віку, за умови на-

явності необхідної кількості спеціального та загального 

стажу роботи.

І. ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ, ЯКІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ  

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

До осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, 

незалежно від віку,  належать: працівники льотного і 

льотно-випробного складу; працівники, які здійсню-

ють управління повітряним рухом і мають посвідчення 

(диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів); 

працівники освіти, охорони здоров’я та соціального 

забезпечення; працівники окремих видів суден, про-

фесій і посад плавскладу суден морського, річкового 

флоту і флоту рибної промисловості – за списком, за-

твердженим у порядку, який визначає Кабінет Міні-

стрів України.

Починаючи з квітня 2015 року, особам цих профе-

сій пенсія за вислугу років призначатиметься за на-

явності збільшеної тривалості  спеціального стажу. 

При цьому збільшення кількості необхідного спеці-

ального стажу стосується як чоловіків, так і жінок і 

відбуватиметься  поступово – на 6 місяців щороку, 

починаючи з 1 квітня  2015 року. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Особи, які станом на 1 квітня 2015 року 

вже мали необхідну кількість спеціального 

стажу, і надалі виходитимуть на пенсію 

за вислугу років, з таким само стажем. 

Тобто, під час призначення їм пенсій збіль-

шену кількість спецстажу не вимагати-

муть і будь-коли, звільнившись з роботи 

за спеціальністю, вони матимуть право 

звернутися до органів Пенсійного фонду 

за призначенням такої пенсії. 

Працівники льотного і льотно-випробного складу 

матимуть право на пенсію за вислугу років  за наявності 

вислуги років на цих посадах станом на 1 квітня 2015 не 

менше:
 25 років у чоловіків;

 20 років у жінок.

Після 1 квітня 2015 року – маючи певну кількість вислуги 

років на цих посадах (табл. 1). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Зазначені працівники, звільнені від 

льотної роботи за станом здоров’я 

(через хворобу), за наявності вислуги 

років, яка не більш ніж на п’ять ро-

ків менша за тривалість, зазначену  

вище, мають право на пенсію пропо-

рційно до відпрацьованого часу.

ПРИКЛАД

Для призначення пенсії за вислугу років пілоту (чоловікові) 

повітряного судна цивільної авіації, звільненому від льот-

ної роботи через хворобу (що підтверджено записами у 

трудовій книжці) 03.06.2015, потрібно мати не менше 21 

року вислуги.

ВАЖЛИВО!

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчис-

лення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а 

також порядок призначення і виплати пенсій льотно-

випробному складу затверджено постановою  Кабінету 

Міністрів України № 418 від 21.07.1992 (зі змінами). 



У попередньому номері «Вісник» розповів про зміни, що відбулися у порядку призначення 

пенсій за віком особам, які працювали у шкідливих та особливо шкідливих умовах 

(відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо пенсійного забезпечення» № 213 від 02.03.2015). Сьогодні ми продовжуємо тему і знайомимо 

вас зі змінами, що відбулися у порядку призначення пенсій за вислугу років. Про них редакції 

розповіла начальник відділу з питань призначення пенсій департаменту пенсійного забезпечення 

Пенсійного фонду України – Галина МАСТЮГІНА. 

Таблиця 1 

ПЕРІОД
У ЧОЛОВІКІВ, НЕ МЕНШЕ У ЖІНОК, НЕ МЕНШЕ

з 1 квітня 2015 року 

по 31 березня 2016 року
25 років 6 місяців

20 років 6 місяців

з 1 квітня 2016 року 

по 31 березня 2017 року
26 років

21 року

з 1 квітня 2017 року 

по 31 березня 2018 року
26 років 6 місяців

21 року 6 місяців

з 1 квітня 2018 року 

по 31 березня 2019 року
27 років

22 років

з 1 квітня 2019 року 

по 31 березня 2020 року
27 років 6 місяців

22 років 6 місяців

з 1 квітня 2020 року 

по 31 березня 2021 року
28 років

23 років

з 1 квітня 2021 року 

по 31 березня 2022 року
28 років 6 місяців

23 років 6 місяців

з 1 квітня 2022 року 

по 31 березня 2023 року
29 років

24 років

з 1 квітня 2023 року 

по 31 березня 2024 року
29 років 6 місяців

24 років 6 місяців

Починаючи з 1 квітня 

2024 року 

30 років
25 років

Таблиця 2
ПЕРІОД

У ЧОЛОВІКІВ, НЕ МЕНШЕ У ЖІНОК, НЕ МЕНШЕ

 з 1 квітня 2015 року 

по 31 березня 2016 року
20 років 6 місяців 

 18 років

з 1 квітня 2016 року 

по 31 березня 2017 року 
21 року  

 18 років 6 місяців

з 1 квітня 2017 року 

по 31 березня 2018 року
 21 року 6 місяців

 19 років

з 1 квітня 2018 року 

по 31 березня 2019 року 
22 років

19 років 6 місяців

з 1 квітня 2019 року 

по 31 березня 2020 року 
22 років 6 місяців

20 років 

з 1 квітня 2020 року 

по 31 березня 2021 року
23 років  

20 років 6 місяців 

 з 1 квітня 2021 року 

по 31 березня 2022 року 
23 років 6 місяців 

21 року 

з 1 квітня 2022 року 

ïо 31 березня 2023 року 
 24 років

21 року 6 місяців 

з 1 квітня 2023 року 

по 31 березня 2024 року
24 років 6 місяців 

22 років 

з 1 квітня 2024 року 

і після цієї дати

25 років
22 років 6 місяців
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Організація роботи пенсійної системи у більшості кра-

їн заснована на трирівневій моделі, учасниками якої є, 

насамперед, держава, що гарантує пенсію на рівні про-

житкового мінімуму, роботодавець, який відраховує до-

даткові внески на індивідуальні рахунки своїх працівни-

ків, і, власне, сам працівник, що формує свою пенсію за 

рахунок добровільних внесків. Відповідно до такого під-

ходу саме другий компонент становить значну частку у 

сукупній структурі пенсії громадянина. І значна роль 

відводиться тут професійній пенсійній системі. Напри-

клад, у Швейцарії професійні пенсійні системи існують 

практично в кожній організації. У Швеції колективні до-

говори між спілками роботодавців і профспілками за-

безпечують професійними пенсіями понад 90% тих, хто 

працює. Високий відсоток охоплення такими пенсіями у 

Нідерландах (понад 80% працюючих) та у США (70%). 

До речі, корпоративні пенсії, які сьогодні дуже популяр-

ні на Заході, вигідні як державі, так і найманому праців-

никові та роботодавцю (табл. 1)1.
Загалом більшості західних професійних систем прита-

манні певні риси та особливості. Отож, проаналізуємо, 

які саме. Як водиться, у системі професійних пенсій ра-

зом з роботодавцями платниками внесків є працівники 

(щоправда, є країни, наприклад Швеція, де внески на 

професійну пенсію виплачують тільки роботодавці), а 

в США працівники – учасники лише окремих програм. 

Пенсійні накопичення в рамках системи професійних 

пенсій акумулюються в обраному роботодавцем або 

працівником фінансовому інституті і далі вкладаються в 

інвестиційні проекти. Такий механізм дає змогу уникну-

ти знецінення накопичених коштів до моменту настан-

ня права на отримання професійної пенсії.

Здебільшого, професійна пенсія виплачується тоді, 

коли настає загальновстановлений пенсійний вік. 

Останнім часом у професійних програмах деяких країн 

(Іспанія, Швеція, Італія) передбачений достроковий ви-

хід на пенсію, зазвичай з відповідним перерахунком у 

бік зменшення. 
Цікаво, що чимало країн (скажімо, майже всі країни Єв-

ропи) надають на внески в професійні системи подат-

кові пільги. Згідно з податковим законодавством біль-

шості європейських держав працівники не сплачують 

податки на внески роботодавців, які ті виплачують на 

їхню користь, проте є відмінності в обсягах таких пільг. 

Більшість країн оподатковують пенсії, що виплачуються 

громадянам. У Бельгії, Німеччині, Греції, Іспанії, Велико-

британії діє система, за якою оподаткуванню підлягають 

лише виплати. У Данії, Італії та Швеції, крім того, ще опо-

датковується дохід від інвестицій, а в Люксембурзі, на-

впаки, податком обкладаються лише внески. Так чи інак-

ше, існування пільгового оподаткування професійних 

пенсійних систем знижує рівень податків, що надходять 

до державного бюджету, тобто держава опосередкова-

но фінансує професійні пенсії.
Істотною відмінністю професійних систем є їхня на-

лежність до двох різних моделей. В основі першої мо-

делі закладений галузевий принцип, що характерно 

для європейських континентальних країн, а в осно-

ві другої – окремої компанії, що притаманно англо-

американському підходу. 
Також у різних країнах світу участь у програмі професій-

ного пенсійного забезпечення має або добровільний, 

або обов’язковий характер. Обов’язковими програми 

професійних пенсій можуть водночас бути як для робо-

тодавця, так і для працівника. За законом або відповід-

но до галузевих колективних угод роботодавці повинні 

надавати професійні пенсії своїм працівникам. Причому 

до обов’язкових належать і ті професійні пенсійні про-

грами, які роботодавці зобов’язані організувати, хоча 

участь працівників у них добровільна. Наприклад, у 

Скандинавських країнах, Нідерландах, Канаді вне-

ски – добровільні, в Австралії, Франції та Швейцарії – 

обов’язкові, а у Великобританії та Німеччині – змішані.

Роботодавець самостійно обирає одну з двох систем 

формування пенсійних накопичень – з встановлени-

ми внесками або з визначеною виплатою. У першому 

випадку розмір страхових внесків встановлюється у 

відсотковому співвідношенні до заробітку працівни-

ка, який бере на себе основний інвестиційний ризик, 

і тут витрати роботодавця відомі заздалегідь, стабіль-

ні і він легко їх контролює. У системі ж встановлених 

виплат працівникові гарантована певна пенсія, яка 

залежить від стажу роботи, а основні ризики несе ро-

ботодавець. Тут загальні витрати залежать від інвес-

тицій, плинності кадрів на підприємстві, зростання за-

робітної плати в країні, тобто вони можуть бути тільки 

приблизно оцінені заздалегідь2. 

Планується, що з 1 січня 2016 року в рамках солідарної пенсійної системи в Україні почне 

діяти професійна пенсійна програма. Її робота має стати першим кроком до впроваджен-

ня другого, накопичувального рівня системи пенсійного страхування. Нині навколо цієї 

теми точиться чимало розмов і дискусій. Ми також вирішили долучитися до обговорення пробле-

ми і пропонуємо ознайомитися з деякими особливостями світового досвіду роботи професійних 

пенсійних систем.

Таблиця 1. Інтереси держави, підприємства та найманого працівника,
які можуть бути задоволені за допомогою впровадження корпоративних пенсійних планів

ДЕРЖАВА РОБОТОДАВЕЦЬ НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК

1. Перенесення частини тягаря 
соціальної відповідальності на 
плечі представників бізнесу.
2. Забезпечення населенню краї-
ни гідної старості.
3. Скорочення розриву в доходах 
працівників у період роботи та 
після виходу на пенсію.
4. Залучення нового джерела ін-
вестицій в економіку.

1. Збільшення чистого прибутку 
завдяки оптимізації оподаткуван-
ня.
2. Створення додаткового сти-
мулу для підвищення продуктив-
ності праці.
3. Створення гнучкої системи ви-
плати корпоративної пенсії, зва-
жаючи на внесок кожного праців-
ника.
4. Залучення персоналу в непре-
стижні виробництва.
5. Отримання конкурентної пере-
ваги на ринку праці.
6. «Омолодження» і «ротація» ка-
дрів.
7. Підтримка колишніх працівни-
ків.
8. Залучення на підприємство 
працівників затребуваних про-
фесій.
9. Економія на інших формах ви-
нагороди.
10. Демонстрація потенційним 
інвесторам прихильності до су-
часних принципів «соціально від-
повідального роботодавця».

1. Підвищення рівня пенсійного 
забезпечення до 60–80%.
2. Підвищення соціального захис-
ту під час виходу на пенсію.
3. Безперешкодний вихід на пен-
сію з настанням пенсійного віку.
4. Можливість портативності – 
збереження працівником пен-
сійних прав під час переходу на 
інше підприємство відповідно до 
відпрацьованого періоду на по-
передньому.
5. Можливість зберегти поточний 
рівень життя з виходом на пен-
сію.
6. Можливість успадкування пен-
сійних накопичень.
7. Можливість зняття коштів з 
рахунку за форс-мажорних об-
ставин.
8. Вестінг – право працівників, які 
пропрацювали в компанії три-
валий час, на отримання пільг з 
фондів, утворених за кошти вне-
сків роботодавця.
9. Поліпшення морального кліма-
ту в колективі.
10. Можливість керувати своїми 
пенсійними коштами.
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Діаграма 1. Кількість учасників у схемах з визначеними виплата-
ми, визначеними внесками та в гібридних схемах (млн учасників)

Джерело: Служби ЄС, Eurostat, ОЕСР та національні джерела
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– Павле Валерійовичу, сьогодні багатьом слово «ре-
форми» вже набило оскому. Зараз ми тільки й чуємо 
«реформи, реформи, реформи». Що особисто Ви вкла-
даєте у це поняття?
– Сьогодні стан, у якому знаходиться країна, не задо-
вольняє нікого: ні суспільство, ні владу. Тому єдиний 
шанс – це проведення насправді конструктивних змін 
у всіх сферах економічного та суспільного життя, і со-
ціальній політиці зокрема. Потрібні реформи не зара-
ди реформ, а заради підвищення якості життя наших 
громадян, забезпечення європейського майбутнього 
України.
А загалом унаслідок того, що 20 років країна жила в 
епоху процвітаючого популізму, розуміння слова «ре-
форми» у кожного своє. Нещодавно було опубліковане 
соціологічне дослідження про те, що люди розуміють 
під словом «реформи». Ви знаєте, результати вража-
ють: більшість українців гадають, що різке збільшення 
заробітної плати, кількості пільг і виплат та зменшення 
пенсійного віку – це і є реформи. Тобто ті речі, які взагалі 
мало схожі на реформи. І навіть, навпаки, знаходяться зі 
справжніми реформами на різних полюсах. Але ж щоб 
досягти зростання зарплат, треба піти на важкі еконо-
мічні трансформації. Оце і є реформи. Тобто треба чітко 

розуміти, що зростання зарплат і пенсій може бути ме-
тою, але не самою суттю реформ. 
– Але ж люди чекають від реформ усе ж таки поліп-
шення рівня життя, а не навпаки…
– Зміни на краще будуть, але не «сьогодні на сьогодні». 
Зрозумійте, Україна знаходиться в стадії війни. Економі-
ка держави впродовж трьох останніх років перебуває 
у катастрофічному стані. Як наслідок, все це не дає нам 
можливості адекватно реагувати на виклики суспіль-
ства з точки зору реального поліпшення рівня життя 
громадян. Так, сьогодні ми не маємо фізичної мож-
ливості підвищувати людям пенсії, не маємо фізичної 
можливості підвищувати рівень соціального захисту. 
Хоча б через те, що 90 млрд грн вимушені вкладати в 
обороноздатність країни. А це рекордні (за всі часи не-
залежної України) кошти, які ми віддаємо Збройним си-
лам. Ця цифра порівняно з попередніми витратами на 
армію зросла у три–чотири рази! 
І все ж ми передбачили хоч і невелике, але підвищення 
соціальних стандартів з грудня 2015-го. Чудово розу-
мію, що коли б ми цього не робили другий рік поспіль, 
то, насамперед, це дуже вдарило б по купівельній спро-
можності громадян, яку в період економічної кризи всі 
країни, навпаки, намагаються підтримати. Бо звичайна 

Відомий вислів, що «реформи розпочинаються там, де закінчуються гроші». Мабуть, як 
ніколи, ця теза актуальна сьогодні для України. Адже ми маємо не лише напівпорожній 
державний гаманець, а ще й загальну кризу в економіці та військові дії на сході нашої дер-

жави. Одне слово, весь «джентльменський набір», який не просто спонукає, а з космічним прискорен-
ням штовхає нас до проведення реформ. І треба сказати, що соціальна сфера нині на шляху рефор-
мування не пасе задніх. Тут не лише жваво обговорюють реформи, а й намагаються їх утілювати у 
життя. Здебільшого, реформи ці непрості і навіть болісні: підвищення тарифів, монетизація пільг, 
скасування права на vip-пенсії тощо. Зрозуміло, що такі зміни не завжди сприймають у суспільстві з 
розумінням. Та іншого шляху, аби поліпшити ситуацію, у нас немає. Отож, про те, чому сьогодні 
немає альтернативи реформам в українській соціальній сфері, «Вісник» говорив із міністром 
соціальної політики України Павлом РОЗЕНКОМ.  
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У світовій практиці існує три рівні пенсійного забезпечення: державна солідарна та накопичу-вальна системи а також приватна, зазвичай, до-бровільна система. Накопичувальна система, яка в Україні поки що не діє, передбачає, що відра-хування спрямовуються у державний накопичу-вальний пенсійний фонд, інвестуються в інстру-менти фінансового ринку та використовуються для пенсійних виплат під час виходу на пенсію особам, що здійснювали відповідні відрахування.Солідарна система пенсійного забезпечення пе-редбачає, що поточні відрахування тих, хто пра-

цює, спрямовуються на виплату пенсій особам, які вже досягли пенсійного віку, а при виході на пенсію людей, що здійснювали поточні відраху-вання, джерелом пенсійних виплат для них бу-дуть відрахування наступних поколінь.На початку минулого століття, коли формувалася солідарна система державного пенсійного за-безпечення та спостерігався стійкий природній приріст населення, це давало можливість пере-розподіляти доходи, які створюють працюючі покоління, на користь пенсіонерів за рахунок встановлення нижчого віку виходу на пен-

Необхідність реформування пенсійної системи стала очевидною після 2009 року, коли 

пенсійні витрати збільшилися до найбільшого рівня у світі – 18,1% ВВП, з них 7,1% були 

профінансовані з державного бюджету. У 2011 році в пенсійне законодавство був внесе-

ний пакет змін, які серед іншого передбачали поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 

60 років та страхового стажу на 10 років, що надало змогу обмежити, проте не зменшити зростан-

ня пенсійних витрат (див. Рис. 1). У 2015 році уряд знову був змушений переглянути пенсійне за-

конодавство, що дало можливість уперше з 2004 року запланувати зниження витрат Пенсійного 

фонду України до 13,7% ВВП. У законодавчому пакеті 2015 року розглядалися пропозиції щодо 

підвищення загального пенсійного віку до 65 років, але через негативний резонанс у суспільстві 

від цього рішення довелося поки відмовитися. Однак чимало науковців та урядовців уважають, що 

Україні до цього питання все одно доведеться повернутися. І чим швидше це відбудеться, тим 

більше перспектив матиме національна економіка. Чому? Про це у своїй статті розмірковує канди-

дат економічних наук – Василь БАШКО.

Рисунок 1                              Витрати Пенсійного фонду України та його фінансування з державного бюджету у 2004–2015 роки
Джерело: звіти та плановийкошторис Пенсійного фонду України
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Відповідно до ст. 46 Конституції України кожен гро-мадянин має право на соціальний захист, пенсію, інші види соціальних виплат і допомоги, які забез-печують рівень життя, не нижчий від прожитково-го мінімуму, встановленого законом. Прожитковий мінімум законодавчо визначається як єдиний ба-зовий державний соціальний стандарт (ст. 6 За-кону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»), що робить його основним важелем соціальної політики держави. Величина прожиткового мінімуму – інструмент у прийнятті управлінських рішень, оскільки чим гір-шим стає рівень життя, тим важливішими стають соціальна роль держави і її відповідальність за со-ціальні наслідки економічної політики. Через роз-мір прожиткового мінімуму можна корегувати на-слідки соціально-економічних криз, особливо для соціально незахищених верств населення.Основними функціями прожиткового мінімуму є: 1) забезпечення соціальних прав і державних со-ціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного та 2) визначення на його основі дер-жавних соціальних гарантій і стандартів у сферах доходів населення, житлово-комунального, по-бутового, соціально-культурного обслуговуван-ня, охорони здоров’я та освіти1. До державних соціальних гарантій належать мінімальна заро-бітна плата, мінімальна пенсія за віком, соціальна допомога та розміри інших видів соціальних ви-плат. Відповідно величина прожиткового мініму-му визначає величини інших соціальних гарантій з боку держави. 
У 1999 році було прийнято Закон України «Про про-житковий мінімум» (далі – Закон), яким закладено 

правову основу для встановлення, затвердження та застосування цього показника. У Законі визна-чено, що величина прожиткового мінімуму зале-жить від вартості мінімальних наборів продуктів харчування, послуг і непродовольчих товарів. Від вартості цих наборів залежить, на якому рівні буде встановлено прожитковий мінімум, а отже, й усі інші соціальні стандарти, гарантії, виплати та до-помоги.
Сучасний розрахунок прожиткового мінімуму здій-снюється відповідно до «Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних і демогра-фічних груп населення», затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату України (№ 109/95/157 від 17.05.2000), зважаючи на набір продуктів харчування, мінімальні набори непродо-вольчих товарів і послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 656 від 14 квітня 2000 року.Згідно з Законом набори мають переглядатися кожні п’ять років2. Проте під час вирахування вели-чини прожиткового мінімуму досі використовують набори, затверджені у 2000 році. І хоча у 2005 та 2010 роках структуру наборів переглядали, аби їх оновити та осучаснити, нові Кабінет Міністрів Укра-їни досі не затвердив, що дає підстави вважати їх нелегітимними. Крім того, жодного разу не було змістового вдосконалення Методики визначення прожиткового мінімуму.Актуальні нині величини прожиткового мінімуму (загальний показник – 1 176 грн) і соціальних га-рантій (передусім, мінімальної заробітної плати – 1 218 грн та мінімальної пенсії за віком – 949 грн) залишаються на рівні 2013 року. І це в ситуації, 

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству соціальної політики, Міністерству економічного 

розвитку, Міністерству охорони здоров’я і Міністерству фінансів провести науково-громадську ек-

спертизу складових споживчого кошика, на основі якого затверджується прожитковий мінімум. 

Загальновідомо, що від визначення розміру прожиткового мінімуму залежить величина  соціальних гарантій 

з боку держави. Тому сьогодні навколо цього питання точиться чимало суперечок. Детальніше про пробле-

му – у дослідженні кандидата соціологічних наук, головного консультанта відділу соціальної безпеки 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Кароліни КОВЯЗІНОЇ.
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Постанова Верховного Суду України від 10.03.2015 у справі № 21-615а14 щодо права на пенсію особи, яка проживала однією сім’єю з померлим году-вальником без реєстрації шлюбуГр-ка К. звернулася до суду з позовом про визнання неправомірною відмови управління ПФ України при-значити їй пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до вимог частини першої ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-не страхування» (в редакції, чинній на час виникнен-ня спірних відносин) № 1058-IV від 9 липня 2003 року (далі – Закон № 1058-IV).Позивачка зазначила, що вона – непрацездатна осо-ба і перебувала на утриманні померлого чоловіка,  з яким фактично проживала однією сім’єю. Його пен-сія була для неї постійним і основним джерелом існу-вання. Рішенням суду були встановлені факти прожи-вання гр-ки К. однією сім’єю з гр-ном С. без реєстрації шлюбу з 10 січня 2004 року по 29 вересня 2012 року та перебування на його утриманні.Після смерті гр-на С. позивачка звернулася до управління Пенсійного фонду України з заявою про переведення її на інший вид пенсії – у зв’язку з втратою годувальника – на підставі частини пер-шої ст. 36 Закону № 1058-IV. Однак управління Фон-ду відмовило у призначенні цієї пенсії, оскільки на день смерті годувальника вона не перебувала з ним  у шлюбних відносинах.  Справу за позовом гр-ки К. до управління Пенсійного фонду розглядали суди різних інстанцій, які відмовили в задоволенні її по-зовних вимог. 
Не погоджуючись із такими рішеннями, пози-вачка звернулася до Верховного Суду України на підставі неоднакового застосування Вищим ад-міністративним судом України одних і тих самих 

норм, а саме ст. 36 Закону № 1058-IV, у подібних правовідносинах.
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей  у правозастосуванні судом касаційної інстанції, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України встановила таке.Пенсійні правовідносини – один із видів суспільних відносин і особлива форма здійснення права на пен-сію. Пенсійні правовідносини розглядають як осо-бливу форму соціальної взаємодії, яка об’єктивно виникає в суспільстві відповідно до закону. Учасники правовідносин мають взаємні кореспондуючі права й обов’язки і реалізують їх, щоб задовольнити свої потреби та інтереси в особливому порядку, який не заборонений чи гарантований державою і який охо-роняється нею в особі певних органів. Відповідно до п. 3 частини першої ст. 85 у поєднанні з п. 6 частини першої ст. 92 Конституції України лише закони визначають основи соціального захисту, фор-ми та види пенсійного забезпечення, заходи регулю-вання праці та зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони ди-тинства, материнства, батьківства. Базовим (рамковим) нормативно-правовим актом, який визначає принципи, засади і механізм функціо-нування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахун-ку і виплати пенсії, є Закон № 1058-IV. Відповідно до  ст. 5 цього Закону він регулює відносини, що виника-ють між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим За-коном, або в частині, що не суперечить цьому Закону. Згідно з частиною другою ст. 5 Закону № 1058-IV лише цей Закон визначає: 

Продовжуючи публікації у рубриці «Судова практика», пропонуємо вашій увазі добірку 

рішень Верховного Суду України у справах про призначення та перерахунок пенсій, що 

стане у нагоді для щоденної роботи органів Фонду, підготовлену заступником началь-

ника юридичного управління – начальником відділу організації правової роботи Пенсійного 

фонду України Іриною НІКУЛОВОЮ.  



ТРАВЕНЬ 2015 

19

ІСНУЮЧА СИТУАЦІЯ
Система обслуговування громадян та обробки 
пенсійної документації, що діє сьогодні в орга-
нах Пенсійного фонду, базується на застарілих 
неефективних технологіях і має суттєві недо-
ліки:
 мінімальна автоматизація процесу обслугову-
вання громадян та обробки пенсійної документа-
ції;
 великий паперовий документообіг і величезні 
архіви паперових пенсійних справ;
 обслуговування громадян лише органом Фонду 
за місцем їхньої реєстрації;
 відсутність єдиних принципів обслуговування 
громадян; 

 великий вплив «людського фактора» (помилки 
та зловживання); 
 відсутність надійного захисту даних (можливі 
фальсифікація або втрата інформації, як на окупо-
ваних територіях);
 великі витрати на утримання децентралізованої 
системи;
 відсутність можливості дистанційного обслуго-
вування громадян.
Сучасні технології обслуговування грома-
дян, особливо процес призначення пенсій, 
включають в себе багато «ручних» процесів 
обробки документів і не використовують 
єдиних стандартів надання послуг, що при-
зводить до:

На базі головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області 17 квітня цього року відбулася семінар-нарада, у якій взяли участь міністр соціальної політики України Павло Розенко, Голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій, голова Вінницької обласної ради Сергій Свитко, заступник міського голови м. Вінниці Андрій Рева та очільники головних управлінь Пенсійного фонду України.
Нарада була присвячена обговоренню підсумків роботи Пенсійного фонду України у першому кварталі 2015 року, законодавчих та організаційних засад реформування пенсійної системи і пов’язаних із цим за-вдань органів Фонду. Основну увагу учасники приділили концепції розвитку пенсійної системи й актуаль-ним питанням функціонування інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду. У Вінниці презенту-вали нову систему обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій, перший етап запровадження якої заплановано вже на цей рік.

Сучасна система обслуговування громадян та обробки пенсійної документації в органах Пенсійного фонду України вже не повною мірою відповідає вимогам сучасності і потребує негайної модернізації з застосуванням передових інформаційних технологій. Сьогодні ми публікуємо аналітичний матеріал, підготовлений спеціалістами Центру перспективних досліджень, аналізу та стратегії розвитку пенсійної сфери Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», у якому проаналізовано сучасний стан систе-ми обслуговування громадян та обробки пенсійної документації в органах Пенсійного фонду, дані рекомендації стосовно її модернізації та план заходів Фонду щодо створення системи обслуговуван-ня громадян на базі централізованих інформаційних технологій. 
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Фактично проект Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного стра-
хування та єдиних принципів нарахування пенсій» є 
ключовим законодавчим актом  комплексної рефор-
ми системи пенсійного забезпечення, запропонова-
ної Урядом, яка складається з чотирьох законопроек-
тів і включає кілька основних кроків:

 призначення всіх видів пенсій за нормами  єдиного за-
кону та скасування спеціальних пенсій (крім військових);
 наведення порядку та встановлення  соціальної спра-
ведливості у солідарній системі;
 започаткування накопичувальної системи пенсійного 
забезпечення;
 запровадження професійної пенсійної системи для 
окремих категорій професій;
 розвиток недержавного пенсійного забезпечення.

Проблема соціальної несправедливості пенсійної системи зберігається багато років  
і проявляється у користуванні різноманітними пільгами та привілеями значною часткою 
пенсіонерів (достроковим виходом на пенсію, скороченням необхідного для пенсії стажу, 

особливими умовами розрахунку пенсій тощо), відсутності єдиних принципів розрахунку пенсій 
для різних категорій пенсіонерів, перерозподілі частини коштів солідарної системи на користь 
певних груп пенсіонерів за рахунок інших пенсіонерів, диспропорції у розмірах пенсій, призначе-
них у різні роки. 
З метою виправлення існуючої ситуації та в рамках виконання положень Коаліційної угоди де-
путатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання та Програми діяльності Уряду 
Кабінет Міністрів України 30 квітня 2015 року подав на розгляд Верховної Ради України проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсій» (реєстр. № 2767).   

Питання реформування пенсійної системи в Україні залишається одним з пріоритетних, найбільш не-
однозначних та суперечливих всієї соціальної політики держави. 

Сьогодні у рубриці «Пенсійна реформа» редакція журналу представляє вашій увазі огляд основних поло-
жень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровад-
ження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсій» та висвітлює позицію міністра соціальної політики України Павла Розен-
ка та Голови Пенсійного фонду України  Олексія Зарудного щодо запропонованих у законопроекті змін 
пенсійної системи.



«Актуальність,  професійність,  лаконічність»

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

       погляди фахівців 
                                     та науковців 
                                на перспективи розвитку 
                          пенсійної системи в Україні; 
фахові дискусії з  актуальних  питань 
пенсійного страхування;
ділова аналітика;
огляд законодавства та аналіз 
законопроектів, пов’язаних зі сферою 
функціонування пенсійної системи; 

досвід регіонів у розробці та впроваджені 
передових досягнень у пенсійній сфері; 
методичні та практичні рекомендації 
застосування пенсійного законодавства; 
юридичні консультації, 
судова практика; 
зарубіжний досвід функціонування 
пенсійних систем; 
інша аналітична і статистична 
інформація

тут ви 
можете 

отримати

актуальну 

інформацію 

та кваліфіковане 

роз’яснення
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Послуги, 
які надаються 

органами 
фонду 
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Перелік ПослУг, які надаються органами фондУ

назва послуги де можна отримати

консУльтація громадян 
З Питань Пенсійного 
Законодавства

Пенсійний фонд України
Головні управління
Місцеві управління
Віддалені робочі місця*
WEB-портал Фонду

   – XXV 
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2002

надання інформації З реєстрУ 
Застрахованих осіб державного 
реєстрУ Загальнообов’яЗкового 
державного соціального 
страхУвання

Місцеві управління
WEB-портал Фонду – 
подання заяви на 
оформлення довідки

ПриЗначення Пенсії
Місцеві управління
WEB-портал Фонду –
 подання заяви

ПерерахУнок Пенсії
Місцеві управління
WEB-портал Фонду  –
подання заяви

*Віддалені робочі місця, обладнані поза межами територіальних управлінь Фонду в отг (об’єднана 
територіальна громада), ЦнАПах (центр надання адміністративних послуг), агентських пунктах.
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Перелік ПослУг, які надаються органами фондУ

назва послуги де можна отримати

ПриЗначен ня Пенсії За особливі 
ЗаслУги Перед Україною

Місцеві управління
Віддалені робочі місця –
подання заяви

встановлення надбавок, 
Підвищень, додаткової Пенсії, 
індексації та інших доПлат 
до Пенсій, встановлених 
Законодавством

Місцеві управління
Віддалені робочі місця –
подання заяви

видача Пенсійних Посвідчень 
(у тому числі електронних 
Пенсійних Посвідчень)

Місцеві управління
Віддалені робочі місця
WEB-портал Фонду –
заповнення анкети

Підтвердження на комісії стажУ 
роботи на Посадах, що дають 
Право на ПриЗначення Пенсії 
на Пільгових Умовах 
або За вислУгУ років

Головні управління
Місцеві управління –
подання заяви
Віддалені робочі місця –
подання заяви
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назва послуги де можна отримати

Зміна сПособУ виПлати Пенсії

Місцеві управління
Установи банків – 
подання заяви на 
переведення виплати 
пенсії через банк

виПлата недоотриманої Пенсії
Місцеві управління
Віддалені робочі місця –
подання заяви

реєс
трац

ія

Переведення Пенсійної виПлати 
За новим місцем Проживання Місцеві управління

видача довідок 
Про роЗмір Пенсії,
Про ПеребУвання на облікУ

Місцеві управління
WEB-портал Фонду –
 подання заяви 
на оформлення довідки

оформлення доПомоги 
на Поховання Місцеві управління

Перелік ПослУг, які надаються органами фондУ
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назва послуги де можна отримати

надання ПослУг 
в електронномУ 
вигляді

У будь-якій точці доступу 
до мережі Інтернет за 
допомогою КЕП або логіну та 
пароля, отриманих за заявою 
після реєстрації в управліннях 
Пенсійного фонду 

і
надання інформації 
Про Умови, Порядок 
ПриЗначення, ПерерахУнкУ, 
виПлати Пенсій, сПлатУ 
обов’яЗкових Платежів

Пенсійний фонд України
Головні управління
Місцеві управління
Віддалені робочі місця
WEB-портал Фонду

Правова оцінка 
докУментів для ПриЗначення 
(ПерерахУнкУ Пенсій)

Місцеві управління
Віддалені робочі місця 

роЗгляд Заяв від осіб 
відПовідно до ЗаконУ України 
«Про Звернення громадян»

Пенсійний фонд України
Головні управління
Місцеві управління
Віддалені робочі місця
WEB-портал Фонду

Поновлення виПлати Пенсії
Місцеві управління
Віддалені робочі місця –
подання заяви

Перелік ПослУг, які надаються органами фондУ
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Пенсійний фонд україни
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Пенсійний фонд україни

КонСуЛьтАція 
гРомАДян 
З ПитАнь
ПенСійного 
ЗАКоноДАВСтВА

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
у Пенсійному фонді україни
В головних управліннях
В місцевих управліннях
на віддалених робочих місцях
на WEB-порталі Фонду
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консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування, пенсійне забезпечення щодо прав та обов’язків платника єдиного внеску та застрахо-
ваної особи надаються без пред’явлення документів, що посвідчують особу.

консУльтації З використанням Персональних даних, які обробляються органами 
Пенсійного фондУ України, можна отримати, надавши такі докУменти:

1паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

3пенсійне посвідчення (за наявності).

Представник За довіреністю надає: 

довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження.

якщо пенсіонером є  неповнолітня або недієздатна особа чи особа, 
цивільна дієздатність якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, представ-
ники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).

Строк надання послуги – 
у день звернення. ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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2002

нАДАння 
інФоРмАції З РеєСтРу 
ЗАСтРАхоВАних 
оСіб ДеРжАВного 
РеєСтРу ЗАгАЛьнообоВ’яЗКоВого 
ДеРжАВного СоціАЛьного 
СтРАхуВАння

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на WEB-порталі Фонду –
     подання заяви  
     на оформлення довідки
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необхідні докУменти:

1 заява;

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3документ про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, чи пенсійне посвідчення.

 інформація надається У формі індивідУальних відомостей 
Про ЗастрахованУ особУ (За формами: ок 5, ок 2, ок 7).

строк надання послуги – у день звернення застрахованої особи.

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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ПРиЗнАчення 
ПенСії

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на WEB-порталі Фонду –
     подання заяви  
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 докУменти, необхідні для ПриЗначення Пенсії:
	заява; 

	паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

	документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

	документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення 
пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, та їхні копії;

	довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 (за бажанням особи, або у випадках, передбачених законодав-
ством);

	документи, які засвідчують особливий статус (за наявності);

	фото для виготовлення пенсійного посвідчення.

 докУменти, які Подаються додатково: 

для осіб, визнаних особами з інвалідністю:

орган Пенсійного фонду України додає виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії 
(МСЕК).

до заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової 
служби:

копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбов-
ця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення 

з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про про-
ходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та ви-
сновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
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до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво 
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та помер-

лого годувальника (подається, якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв’язку з втра-
тою годувальника, має такі документи) та його копія;

свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія, та їхні копії;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з по-
мерлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника  або рішення суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголо-
шення його померлим та його копія;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду 
про визнання годувальника безвісти відсутнім або оголошення його померлим та їхні копії;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальни-

ка навчаються за денною формою навчання;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромі-
нювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника 
надається внаслідок їхньої інвалідності;

до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової 
служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового 

комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або 
документ про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім, або оголошення його померлим. 
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Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довід-
ка військового комісаріату про проходження військової служби з зазначенням дати призову, дати і підстав 
звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з про-
ходженням військової служби.

для призначення пенсії за вислугу років або на пільгових умовах:
документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.

Представник За довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
яка підтверджує  його повноваження;

 документ, що повсвідчує особу представника.

якщо пенсіонером є  неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, представни-
ки закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;
документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
рішення суду (за наявності).

термін розгляду заяви – не пізніше 10 календарних днів 
після її надходження та за наявності всіх необхідних документів.

ПослУга надається беЗоПлатно
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Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до 
територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого 

ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, 
який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. 

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по ін-
валідності, у зв’язку з втратою годувальника), за різними законами, 

а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується за-
мість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове 
утримання за її вибором.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня по-
дання заяви з усіма необхідними документами. 

Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звер-
нутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення 

пенсії за віком.

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застра-
хованою особою  не раніше ніж За місяць до досягнення 

пенсійного віку.

Пам’ятка ПенсіонерУ
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Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім тих ви-
падків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пен-
сійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося  не  пізніше трьох  

місяців з дня   досягнення особою пенсійного віку;
пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалід-
ності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох міся-

ців з дня встановлення інвалідності;
пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає 
за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого 

виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника;
пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає 
право на цю пенсію.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого 
пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до законо-

давства. 

Пенсійний фонд україни
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Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім тих ви-
падків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пен-
сійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося  не  пізніше трьох  

місяців з дня   досягнення особою пенсійного віку;
пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалід-
ності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох міся-

ців з дня встановлення інвалідності;
пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає 
за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого 

виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника;
пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає 
право на цю пенсію.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого 
пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до законо-

давства. 

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на WEB-порталі Фонду –
     подання заяви ПеРеРАхуноК 

ПенСії
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Пенсіонери мають право на перерахунок пенсії у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність. При цьому непрацюючим пенсіонерам такий перерахунок проводиться з дня вста-
новлення нового розміру прожиткового мінімуму, а пенсіонерам, які працюють, – після звільнення з роботи, 

виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, визначеного законом на дату звільнення.  
такий ПерерахУнок Проводиться автоматично органами Пенсійного фонду України.

Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії не раніше ніж череЗ два роки після призначення 
(попереднього перерахунку) пенсії. 

необхідні докУменти:
 заява;
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;
 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
 або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;
 пенсійне посвідчення (за наявності);
	документи, що підтверджують трудовий стаж за період роботи до 01.01.2004, та їхні копії;
	довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 (у разі необхідності);
	документи, які засвідчують особливий статус (за наявності) 
 або є підставою для встановлення надбавки, допомоги, підвищення.

Представник За довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
яка підтверджує його повноваження.

 документ, що повсвідчує особу представника.

строки проведення перерахунку пенсії: 
з першого числа місяця, у якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву 
з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно;
з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним  
після 15 числа.

термін розгляду заяви – не пізніше 10 календарних днів 
після її надходження. ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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Пенсійний фонд україни

ПРиЗнАчення 
ПенСії 
ЗА оСобЛиВі 
ЗАСЛуги 
ПеРеД 
уКРАїною

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на віддалених робочих місцях –
    подання заяви
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докУменти, необхідні для ПриЗначення Пенсії особі, 
яка має особливі ЗаслУги Перед Україною:
 заява;
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;
 документи, що підтверджують особливі заслуги, та їхні копії;
 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копії;
 трудова книжка та її копії.

докУменти, необхідні для встановлення Пенсії членам сім’ї Померлої особи, 
яка мала особливі ЗаслУги Перед Україною:

документи, що підтверджують особливі заслуги померлої особи, та їхні копії;
свідоцтво про смерть та його копія;
документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей,  

рішення суду про встановлення родинних стосунків), та їхні копії;
копії документів, що підтверджують факт загибелі (смерті) під час виконання службових обов’язків у період проходжен-

ня військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного 
захисту, податковій міліції, Держспецзв’язку чи Державній кримінально-виконавчій службі внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання таких обов’язків, військовослужбовців та осіб, зазначених у 
частині другій статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Представник За довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження;

 документ, що повсвідчує особу представника.

якщо пенсіонером є  неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, 
Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, представники закладу, який здійснює опіку та 
піклування, надають:

паспорт;  документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); рішення суду (за наявності).

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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ВСтАноВЛення 
нАДбАВоК, 
ПіДВищень, 
ДоДАтКоВої ПенСії, 
інДеКСАції тА інших 
ДоПЛАт До ПенСій, 
ВСтАноВЛених 
ЗАКоноДАВСтВом

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на віддалених робочих місцях –
    подання заяви
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необхідні докУменти:

1заява;

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання та його копія.
докУменти, які ЗасвідчУють особливий статУс особи:

про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка 

має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями  
12–16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), та 
їхні копії;

про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підви-
щення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального за-

хисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»), та їхні копії;

про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово 
переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом «г» статті 77 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення»), та їхні копії;

про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населе-
ного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі стат-

тею 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні») та їхні копії; 
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про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи 
потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії від-

повідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи») та їхні копії; 

експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізую-
чого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобиль-

ській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи») та його копію;

про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» 
(для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її  

 компонентів») та їхні копії;
про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) по-
мерлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або щомісячного довічно-

го грошового утримання згідно зі статтями 61–64 Закону України «Про жертви нацистських 
переслідувань») та їхні копії.

докУменти для встановлення надбавки на Утриманців: 

про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;
свідоцтво про народження непрацездатного члена сім’ї та його копія;
про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
непрацездатного члена сім’ї (за наявності); 
довідка про навчання непрацездатного члена сім’ї.
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Пенсійний фонд українидокУменти для встановлення надбавки на догляд: 

особам з інвалідністю і групи надбавка встановлюється незалежно від виду 
отримуваної пенсії:

одиноким особам з інвалідністю іі групи, одиноким одержувачам пенсій за віком та за 
вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду:
заява про встановлення надбавки; 
заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їхнього  
місця проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; 
висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує постійного  
стороннього догляду;
довідка про склад сім’ї, видана за місцем проживання.

одиноким особам з інвалідністю іі та ііі групи, які досягли пенсійного віку:
заява про встановлення надбавки; 
заява про те, що пенсіонер не має працездатних дітей (незалежно від їхнього місця  
проживання), які зобов’язані за законом його утримувати; 
довідка про склад сім’ї, видана за місцем проживання.

термін розгляду заяви – 
 не пізніше 10 календарних днів 

  після її надходження.
ПослУга надається беЗоПлатно
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ВиДАчА ПенСійних 
ПоСВіДчень 
(у тому числі 
еЛеКтРонних 
ПенСійних 
ПоСВіДчень)

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на віддалених робочих місцях
на WEB-порталі Фонду –
    заповнення анкети
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докУменти, необхідні для оформлення Пенсійного Посвідчення:

1анкета (заповнюється в органі Пенсійного фонду України);

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  
або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

4фото.

якщо пенсіонером є  неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздат-
ність якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, пред-
ставники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт; 

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).
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докУменти, необхідні для видачі Пенсійного Посвідчення:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представник За довіреністю надає: 

довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує 
його повноваження;

документ, що повсвідчує особу представника.

якщо пенсіонером є  неповнолітня або недієздатна особа чи  особа,  цивільна   
дієздатність якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклуваль-
ники, представники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт; 

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); 

рішення суду (за наявності).

 

строк виготовлення пенсійного посвідчення – 
протягом місяця після надходження заяви.

ПослУга надається беЗоПлатно
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Пенсійний фонд україни

еПП це:
 Платіжна банківська картка
 Пенсійне посвідчення
 Електронний цифровий підпис

як отримати еПП

1Звернутись особисто до управління Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання з пас-
портом, довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера, фото для подання заяви. 

внутрішньо переміщена особа додатково надає довідку про взяття на облік як 
внутрішньо переміщеної особи.

особам з інвалідністю I та II групи, які потребують постійного догляду, та особи, які досягли 
80-річного віку, можуть звернутися до управління Пенсійного фонду по телефону або на 
електронну пошту для подачі заяви на дому.

 

2Особисто прийти до вказаного у заяві відділення Ощадбанку й отримати ЕПП.
 

3Упродовж першого року отримання ЕПП – кожні 6 місяців, у наступні роки – раз у 12 місяців 
звертатися до відділення Ощадбанку для фізичної ідентифікації власника ЕПП.

 

електронне пенсійне посвідчення виготовляється впродовж 30 робочих днів 
з дня подачі заяви до управління Пенсійного фонду. 

оформлення електронного 
Пенсійного Посвідчення (еПП)
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Пенсійний фонд україни

ПіДтВеРДження 
нА КоміСії
СтАжу Роботи 
нА ПоСАДАх, 
що ДАють ПРАВо 
нА ПРиЗнАчення ПенСій 
нА ПіЛьгоВих умоВАх 
Або ЗА ВиСЛугу РоКіВ

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В головних управліннях
В місцевих управліннях –
 подання заяви
на віддалених робочих місцях –
 подання заяви
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необхідні докУменти:
 заява про підтвердження стажу роботи;
 документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті 
їхньої ліквідації  (у тому числі архівні – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані 
про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

 трудова книжка та її копія;
 документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 документи, видані архівними установами:

довідка про заробітну плату; копії документів про проведення атестації робочих місць; копії 
документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпус-
ток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їхню відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання 
робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Представник за довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
яка підтверджує його повноваження;
документ, що повсвідчує особу представника.
якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, законні представники (батьки, опікуни), піклувальники, представники за-
кладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;   документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження); 
рішення суду (за наявності).

Питання підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових 
умовах або за вислугу років, регулюються відповідним Порядком, затвердженим постановою прав-
ління Пенсійного фонду України №18-1 від 10.11.2006.

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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банк

ЗмінА 
СПоСобу 
ВиПЛАти 
ПенСії

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
В установах банків – 
подання заяви на переведення 
виплати пенсії через банк
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необхідні докУменти:

1заява про перерахування пенсії на банківський рахунок/заява про припинення перерахування пенсії на банківський  
рахунок (подається до органу Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації);

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

4пенсійне посвідчення (за наявності).

якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої 
обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, представники закладу, 
який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).

 Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, за 
зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють ви-
плату і доставку пенсій, або через установи банків.

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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ВиПЛАтА 
неДоотРимАної 
ПенСії

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на віддалених робочих місцях –
    подання заяви
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необхідні докУменти:

	заява (подається до органу Пенсійного фонду,  де пенсіонер перебуває на обліку); 
	паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія; 
	свідоцтво про смерть та його копія; 
	документи, які підтверджують родинні стосунки та проживання з пенсіонером на день його смерті, їхні копії; 
	для непрацездатних членів сім’ї подаються документи, які засвідчують, що вони перебували 
 на утриманні померлого пенсіонера.

для виПлати недоотриманої Пенсії, яка ввійшла до складУ сПадщини, надається: 

заява; паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія; 

 свідоцтво про смерть пенсіонера та його копія; свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом.

Представник За довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження;

документ, що повсвідчує особу представника.

сума пенсії, що залишилася недоотриманою у зв’язку зі смертю пенсіонера, виплачується по місяць його 
смерті включно членам сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним 

членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером 
чи не проживали.

Такі члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з 
дня відкриття спадщини.
У разі відсутності зазначених членів сім’ї або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установле-
ний строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, вхо-

дить до складу спадщини.

термін розгляду заяви – не пізніше 10 календарних днів після 
надходження заяви з усіма необхідними документами.

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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реєс
трац

ія

ПеРеВеДення 
ПенСійної ВиПЛАти 
ЗА ноВим міСцем 
ПРожиВАння

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях



88

необхідні докУменти:

1заява до органу Пенсійного фонду України за новим місцем проживання;

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та 

його копія.

якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклувальники, представни-
ки закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).

не пізніше трьох робочих днів з дня одержання заяви надсилається запит про витре-
бування пенсійної справи за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. 

Пенсійна справа не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту пересилається 
до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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ВиДАчА 
ДоВіДКи 
ПРо РоЗміР 
ПенСії

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
на WEB-порталі Фонду –
     подання заяви  
     на оформлення довідки
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необхідні докУменти:

1заява довільної форми, у якій вказано, за який період часу необхідна довідка про розмір пенсії 
та з якою метою вона буде використовуватися (субсидія, кредит, пільга тощо);

2паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
його копія;

4пенсійне посвідчення (за наявності).

Представник За довіреністю надає: 
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, 
яка підтверджує його повноваження;

документ, що повсвідчує особу представника.

якщо пенсіонером є  неповнолітня  або  недієздатна  особа чи особа,  цивільна 
дієздатність якої обмежена, Законні Представники (батьки, опікуни), піклуваль-
ники, представники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:

паспорт;

документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

рішення суду (за наявності).

строк надання послуги – 
у день звернення. ПослУга надається беЗоПлатно

Пенсійний фонд україни
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оФоРмЛення 
ДоПомоги 
нА ПохоВАння

Пенсійний фонд україни

ПослугА   нАдАЄтьсЯ:
В місцевих управліннях
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необхідні докУменти:

1заява про виплату допомоги на поховання (подається до органу Пенсійного фонду, де перебував 
на обліку померлий пенсіонер);

2паспорт заявника або інший документ, що посвідчує особу, та його копія;

3довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі  реєстрації  смерті  за  

межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт 
смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Представник За довіреністю надає: 

довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства,
яка підтверджує його повноваження;

документ, що повсвідчує особу представника.

допомога на поховання виплачується особі, яка здійснила поховання:

в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті;

в разі смерті «військового» пенсіонера – в розмірі тримісячної пенсії, 
але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

строк надання послуги – 
у день звернення заявника. ПослУга надається беЗоПлатно
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Зразки 
заповнення 
документів
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До органу, що призначає пенсії 
_______________1 ____________

 
Заява Про виПлатУ Пенсії 

 Гр. __________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я, по батькові)

 
Місце проживання _______________________ Тел.: _________________ 

Паспорт
2

Серія Дата видачі
Номер Дата народження
Ким виданий

 Прошу виплачувати пенсію за довіреністю, поновити виплату пенсії, 
виплачувати частину пенсії на непрацездатних членів сім’ї та інше з 
_____________________ 3_______________________________________
     (необхідне підкреслити)

 _________________________4 __________________________________ 
    (зазначити причини) 

 Непрацездатні члени сім’ї ________________________5 ____________ 
  (заповнюється у разі необхідності)

_____________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові, родинні стосунки та дата народження) 

Місце проживання одержувача частини пенсії_________ 6___________
_____________________________________________________________ 
  (заповнюється в разі необхідності) 

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю 
здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером 
заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця 
проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, 
зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію. 

Примітка

1вказується назва управління 
Пенсійного фонду,  

до якого надаються документи.
 

2Заповнюється особисто громадянином 
відповідно до паспортних даних.

 

3Заповнюється особисто громадяни-
ном – необхідно вибрати один варіант. 

 

4Потрібно зазначити причини, за якими 
виплату пенсії необхідно або поновити, 

або виплачувати за довіреністю тощо.
 

5Заповнюється особисто громадянином 
у разі необхідності (наприклад, якщо 

частину пенсії потрібно виплачувати на 
непрацездатних членів сім’ї).
 

6Заповнюється особисто громадянином 
у разі необхідності, якщо, наприклад, 

частина його пенсії буде виплачуватися на 
непрацездатного члена сім’ї.

Заява ЗаПовнюється 
громадянином особисто
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Приклад заповнення 
(заповнюється громадянином особисто)

До органу, що призначає пенсії 

Управлінню 
Пенсійного фонду України 
в Печерському районі  
м. києва

   
Заява Про виПлатУ Пенсії 

 Гр._______________іваненко іван іванович_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 
Місце проживання: м. Київ, 01133, вул. Садова, 5, кв. 5 Тел.: 444-44-44

Паспорт Серія Со Дата видачі 28.10.2001

Номер 520455 Дата 
народження 08.08.1952

Ким виданий
Печерським РУ гУ мВС в м. Києві 

Прошу виплачувати пенсію за довіреністю, поновити виплату пенсії, 
виплачувати частину пенсії на непрацездатних членів сім’ї та інше 

(необхідне підкреслити)

у зв’язку із довготривалим перебуванням на лікуванні 
(зазначити причини) 

Непрацездатні члени сім’ї __________________________________________  
    (заповнюється у разі необхідності)
_________________________________________________________________
       (прізвище, ім’я, по батькові, родинні стосунки та дата народження) 
Місце проживання одержувача частини пенсії_________________________
_________________________________________________________________

(заповнюється в разі необхідності) 

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю 
здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення 
пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої 
довіреності.
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця 
проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, 
зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

розписка-повідомлення 
(заповнюється спеціалістами Пенсійного фонду)

Заява та інші документи
гр. ________________________________________________ 

№ з/п Прийняв
Реєстраційний номер заяви дата підпис спеціаліста

Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства 
виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом 
усього періоду дії довіреності за умови поновлення 
пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю 
через кожний рік дії такої довіреності. 
 
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в 
складі сім’ї, зміну місця проживання та інші обставини, 
що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, 
зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що 
призначають та виплачують пенсію. 

Дата Підпис заявника
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
_________________________________________ 
 (область, місто)

Управлінню Пенсійного фонду 
України 
_____________1_____________ 
району

Заява
про призначення/перерахунок пенсії

 
Гр. _________________________________________________________________________
    (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження __________________ тел.: ____________

Адреса:

Місце реєстрації  2

Місце проживання 3
 

Паспорт:

серія номер ким виданий дата видачі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у 
паспорті) _______ 4_____________________________________________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, 
перевести з одного виду на інший  (непотрібне закреслити).

Вид пенсії    5

Кількість утриманців   6

Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата 
на дитину, страхові виплати 

не призначалась/призначалась
(незалежно від часу призначення)

На сьогодні   працюю/не працюю/зареєстрований 
як фізична особа-підприємець

   (непотрібне закреслити та завірити підписом)
 
7 Пенсію прошу виплачувати:

Поштою № рахунка_____________________________ 
в

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати 
період з ____8_ до __________ або провести це автоматизованим способом 
(непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства 
громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримати лише одну 
за його вибором. 
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця 
проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, 
що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно 
повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

 «___» ____________ 20___ року  Підпис заявника __________
 
Паспортні дані, ідентифікаційний номер (за наявності) і подані документи 
звірені.

 М.П.  Спеціаліст __________________
   Начальник управління _______________ 

Примітка

1вказується назва управління Пенсійного фонду, до якого 
надаються документи.

2 Заповнюється особисто громадянином відповідно до 
паспортних даних.

3інформація про фактичне проживання, яка підтверджується 
довідкою житлово-експлуатаційних або інших організацій з 

місця проживання (заповнюється особисто громадянином).

4Заповнюється особисто громадянином. 

5Заповнюється особисто громадянином  залежно   від 
причини звернення   (або за призначенням пенсії, або за 

перерахунком).

6 Заповнюється особисто громадянином у разі наявності 
непрацездатних осіб, на яких призначається надбавка.

7 Заповнюється особисто громадянином відповідно до 
виявленого бажання отримувати пенсію через установу банку 

або поштою.

8Заповнюється особисто громадянином відповідно до ст. 40 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» (у разі можливості визначення такого періоду).
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ Аркуш 1
________________________________________ 
 (область, місто)

Управлінню Пенсійного фонду 
України 
_____________1_____________ 
району

Заява
про призначення/перерахунок пенсії

 

Гр. _______________________________іваненко іван іванович______________________
   (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження 08.08.1952 тел.: 444-44-44

Адреса:

Місце реєстрації м. Київ, вул. Садова, 5, кв. 5
Місце проживання м. Київ, вул. Садова, 5, кв. 5

 

Паспорт:

серія номер ким виданий дата видачі

Со 520455 Печерським РУ гУ мВС в м. Києві 28.10.2001

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у 
паспорті) (за наявності) 1111111111.

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, 
перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити).

Вид пенсії за віком (по інвалідності, у разі втрати 
годувальника, за вислугу років)

Кількість утриманців  1
Пенсія на іншій підставі, державна 
допомога, виплата на дитину, страхові 
виплати 

не призначалась/ призначалась
(підпис)

На сьогодні працюю/не працюю/зареєстрований як фізична 
особа-підприємець (підпис)

   (непотрібне закреслити та завірити підписом)

Пенсію прошу виплачувати (потрібне вписати): 

Поштою

№ рахунка 1111111111111111 
в Печерському відділенні № 3715 ВАт 
«державний ощадний банк України» 
в Печерському відділенні № 3715 ВАт 
«державний ощадний банк України»

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до 
__________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені 
відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види 
пенсій, може отримати лише одну за його вибором. 
Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, 
виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на 
моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та 
виплачують пенсію.

«___»____________ 20___ року  Підпис заявника __________
 
Паспортні дані, ідентифікаційний номер (за наявності) і подані документи звірені.

 М.П.  Спеціаліст __________________
   Начальник управління _______________

Аркуш 2

(заповнюється спеціалістами Пенсійного фонду)

розписка-повідомлення
Заява та документи
гр. ______________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

прийнято «___» __________ 20 __ року і зареєстровано за № _______________
Перелік документів, доданих до заяви:
№ з/п Найменування документа Кількість № документа

1 Трудова книжка 
2 Довідка про заробітну плату 
3 Документи про стаж 
...

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва документа Строк 
подання (дата)

Дата подання 
документа

Підписи
заявника спеціаліста

Спеціаліст _____________
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Управлінню Пенсійного фонду України
___________________1_________________
_____________________________________

Заява 
про виплату допомоги на поховання 

Гр. __________________________2________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові)

Адреса __________________________________ Тел.: _________________

Паспорт
3

Серія Дата видачі
Номер Дата народження
Ким виданий

Прошу виплатити допомогу на поховання 

гр.___________________________ 4_________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові померлого пенсіонера)

Дата Підпис заявника

Примітка

1вказується назва управління Пенсійного фонду, до 
якого надаються документи.

2Зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, яка 
звертається за допомогою на поховання пенсіонера.

3Заповнюється особисто громадянином відповідно до 
паспортних даних.

4Заповнюється особисто заявником і зазначається 
прізвище, ім’я, по батькові померлого пенсіонера.
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Зразок заяви відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Наша адреса:
Пенсійний фонд України
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9

Піб__________________,
що мешкає за адресою:
індекс:___________________
область:__________________
район:___________________
населений пункт:__________
вул.______________________
буд.____кв.____

Заява

Прошу __________(стисло викласти суть питання, що турбує 
власника заяви, та вказати, на якому рівні вже вирішувалося 
це питання – в районному управлінні зв місцем проживання чи 
головному управлінні Пенсійного фонду України області).

дата        особистий підпис

Зразок заяви про виплату пенсії через поточний рахунок у банку

____________________________________________ 
(найменування органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення)

____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання)

___________________________________________
(реквізити паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує 
особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, 
для з’ясування місця її проживання) 

____________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Заява
про виплату пенсії або грошової допомоги

Прошу належні мені суми пенсії (грошової допомоги, іншої грошової 
виплати) починаючи з ____________ ____ р. перераховувати на мій 
поточний рахунок, який відкрито у __________________________________ 
_________________________________________________________________,

(найменування установи уповноваженого банку)
поточний рахунок № _______________________, рахунок установи 
уповноваженого банку № __________________________________________
в ______________________________, код банку ________________________, 
код згідно з ЄДРПОУ __________________.
 ____ _____________ _____ р.  ______________________
           (підпис одержувача)
*Я, ___________________________________, уповноважую працівника
  (прізвище, ім’я, по батькові) 
банку передати від мого імені цю заяву до відповідного органу Пенсійного 
фонду або органу соціального захисту населення.

*Я, ________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада уповноваженого працівника банку) підтверджую, що ідентифікація 
клієнта під час відкриття рахунка, в тому числі з обов’язковим пред’явленням паспорта громадянина 
України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного 
законодавством, для з’ясування місця її проживання, проведена у повному обсязі відповідно до вимог 
законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, а копії відповідних документів 
сформовано в окрему справу.
*Уповноважений працівник банку
______________ _____________________________
 (підпис)                 (прізвище та ініціали)
 МП
(відмітка банку)
_______________
* Зазначається у випадках подання заяви через установу уповноваженого банку

голові правління
Пенсійного фонду України
Зарудному о.б.
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корисні 
контакти



102

Урядова «гаряча лінія» – 1545
дзвінки на урядову «гарячу лінію» 1545
з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, 
телефонів мобільних операторів київстар, Vodafone 
Україна, Lifecell для заявників безкоштовні.
 
для громадян України, які перебувають за 
кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»

+38 (044) 284-19-15 
(оплата – за тарифами відповідного оператора 
зв’язку).
 
громадяни також мають можливість подати 
електронне звернення до органів виконавчої влади 
через веб-сайт Урядового контактного центру: 
www.ukc.gov.ua
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Затверджено
постанова кабінету міністрів України 
від 12 жовтня 2010 р. № 924 (із змінами)

графік 
особистого прийому громадян членами кабінету міністрів України 

віце-прем'єр-міністр з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України – кулеба д.і. четвертий четвер непарного місяця

віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації федоров м.а. четвертий четвер парного місяця

міністр кабінету міністрів України – дубілет д.о. другий вівторок парного місяця

міністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України - милованов т. с. -

міністр внутрішніх справ України - аваков а.б. перший вівторок місяця

міністр енергетики та захисту довкілля України – оржель о. а. -

міністр закордонних справ України – Пристайко в.в. перший вівторок місяця

міністр інфраструктури України – криклій в.а. четверта середа кожного місяця

міністр культури, молоді та спорту України – бородянський в. в. -

міністр оборони України – Загороднюк а.П. останній вівторок непарного місяця

міністр освіти і науки України новосад г.і.

міністр охорони здоров'я Українии – скалецька З. с. -

міністр розвитку громад та територій України – бабак а. в. третя п’ятниця парного місяця

міністр соціальної політики України – соколовська ю.с. четвертий понеділок парного місяця

друга п’ятниця парного місяця 

міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб України – коляда о.в. -

міністр фінансів України – маркарова о.с. четвер другого місяця кварталу

міністр юстиції України – малюска д. л. -

міністр освіти і науки України другий понеділок парного місяця 

міністр охорони здоров’я України третій понеділок парного місяця 

міністр соціальної політики України четвертий понеділок парного місяця 

міністр фінансів України третя п’ятниця парного місяця 

міністр юстиції України четверта п’ятниця парного місяця 
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графік 
прийому громадян керівниками 

міністерства соціальної політики України

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Адреса проведення 

прийому День прийому часи прийому

1 СоКоЛоВСьКА юлія Сергіївна міністр пров. Музейний, 12 четвертий понеділок парного місяця з 15.00 до 17.00

2 ніжинСьКий Сергій Сергійович
заступник Міністра 
з питань європейської 
інтеграції 

вул. Еспланадна, 8/10 другий вівторок кожного місяця з 11.00 до 13.00

3 ненюченКо наталія Вікторівна заступник Міністра вул. Еспланадна, 8/10 другий четвер кожного місяця з 15.00 до 17.00

4 КоВАЛь олег Петрович заступник міністра вул. Еспланадна, 8/10 четвертий четвер кожного місяця з 15.00 до 17.00

5 муЗиченКо Віталій Володимирович заступник міністра вул. Еспланадна, 8/10 перший вівторок кожного місяця з 11.00 до 13.00

6 державний секретар вул. Еспланадна, 8/10 перший четверкожного місяця з 15.00 до 17.00

Примітка. особистий прийом громадян керівниками і спеціалістами самостійних структурних 
підрозділів міністерства проводиться без попереднього запису щодня, крім вихідних і святкових днів:
з понеділка по четвер - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;
у п’ятницю - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 15.30.
  
Попередній запис на особистий прийом до міністра проводиться 
з 10-ї до 13-ї години безпосередньо у день прийому.
Запис громадян на особистий прийом до Міністра проводиться у разі, коли питання, порушене 
громадянином, не вирішено після особистого прийому заступниками Міністра відповідно до компетенції.
У разі відсутності Міністра особистий прийом проводить уповноважена ним посадова особа.



105


