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СПИСОК

Список нормативно-правових актів та скорочень
 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня
2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі —
Закон № 1788);
 Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-XII (далі — Закон № 2262);
 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18 жовтня
2016 р. № 1683-VII (далі — Закон № 1683);
 Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 р.
№ 345-VI (далі — Закон № 345);
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 р.
№ 1801-VIII (далі — Закон № 1801);
 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551);
 Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі — Закон
№ 889);
 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ (далі — Закон
№ 3723). Втратив чинність;
 Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р.
№ 1767-III (далі — Закон № 1767);
 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р.
№ 848-VІІІ (далі — Закон № 848);
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464);
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796);
 постанова КМУ «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» від 26 березня 2008 р.
№ 265 (далі — Постанова № 265);
 постанова КМУ «Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за
вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу» від 21 липня 1992 р. № 418
(далі — Постанова № 418);
 постанова КМУ «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» від 12 жовтня 1992 р. № 583 (далі — Постанова № 583);
 постанова КМУ «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу
в зоні відчуження в 1986–1990 роках» від 26 вересня 2012 р. № 886 (далі — Постанова № 886);
 Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 р. № 22-1(далі — Порядок звернення);
 медико-соціальна експертна комісія (далі — МСЕК).
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Звернення за призначенням пенсії
Порядок звернення за призначенням пенсії
Питання подання та оформлення документів
для призначення (перерахунку) пенсій відповідно
до Закону № 1058 регулює Порядок подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада
2005 р. № 22-1.
Порядком звернення визначено, що заява
про призначення пенсії непрацюючим особам,
а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника подається заявником особисто або
через представника, який діє на підставі виданої
йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду в
районі, місті, районі в місті, а також у місті та
районі за місцем проживання (реєстрації).
За документ, що засвідчує місце проживання
особи, приймаються: паспорт або довідка відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у т. ч. органів місцевого самоврядування.
Іноземці та особи без громадянства подають
також копію посвідки на постійне проживання
(п. 2.22 Порядку звернення).
Заява про призначення пенсії працюючим
особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою
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годувальника подається заявником до органу,
що призначає пенсію, через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації
(далі — підприємство) за місцезнаходженням
такого підприємства. За бажанням особи така
заява може бути подана особисто за місцем
проживання (реєстрації) або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності,
посвідченої нотаріально, або законного представника.
При цьому постановою Пенсійного фонду
України «Деякі питання впровадження елект
ронних пенсійних справ на базі централізованих
інформаційних технологій» від 14 грудня 2015 р.
№ 25-1 (зі змінами, внесеними постановою
Пенсійного фонду від 27 травня 2016 р. № 12)
установлено, що Порядок звернення застосовується з урахуванням того, що із заявами про
призначення пенсії особи можуть звертатися до
будь-якого управління Пенсійного фонду
України незалежно від адреси її реєстрації на
території України та незалежно від території
обслуговування таким управлінням.
Тож особа, яка проживає (зареєстрована) у
будь-якому населеному пункті України, із заявою на призначення пенсії та документами, які
для цього вимагаються законодавством, може
звертатися в будь-яке управління Пенсійного
фонду незалежно від місця її проживання (реєстрації).
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Заява про призначення пенсії громадянам
України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя й не
отримують пенсії від уповноважених органів
Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої
нотаріально, або законного представника, або
надсилається поштою до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління
Пенсійного фонду України «Про органи, що
здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим
та м. Севастополя» від 7 липня 2014 р. № 13-4.
Заява про призначення пенсії засудженим до
позбавлення волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності,
посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням виправного
закладу. За бажанням зазначених осіб відповідні
документи для призначення пенсії можуть подаватися ними безпосередньо відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV.
Заяви про переведення з одного виду пенсії
на інший, перерахунок пенсії, виплату пенсії у
зв’язку з виїздом на постійне місце проживання
за кордон, поновлення виплати пенсії, припинення перерахування пенсії на банківський
рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, виплату частини пенсії на
непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, виплату
пенсії за довіреністю, термін дії якої більше
одного року, через кожний рік дії такої довіреності, подаються пенсіонерами особисто або їх
законними представниками до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку
як одержувачів пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії
від уповноважених органів Російської Федерації, — до органу, що призначає пенсію, визначе-
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ного Пенсійним фондом. При цьому в заяві про
виплату частини пенсії непрацездатним членам
сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача
цієї частини пенсії.
Заява про виплату недоотриманої пенсії у
зв’язку зі смертю пенсіонера подається особою
до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії.
Заяву до органу, що призначає пенсію, про
запит пенсійної справи особи, яка потребує
опіки (піклування), якій опікуна (піклувальника)
не призначено і яка перебуває на довготривалому лікуванні в закладі охорони здоров’я, подає
адміністрація цього закладу.

Звернення за призначенням пенсії
може здійснюватися в будь-який
час після виникнення права на
пенсію, але не раніше, ніж за місяць
до досягнення пенсійного віку
Заява на запит пенсійної справи за новим
місцем проживання подається пенсіонером
особисто до органу, що призначає пенсію, за
новим місцем проживання (реєстрації).
Звернення за призначенням пенсії може
здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць
до досягнення пенсійного віку.
Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає
пенсію, відповідної заяви.
Якщо заява пересилається поштою (крім
випадків призначення (поновлення) пенсій),
днем звернення за пенсією вважається дата, що
зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган,
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що призначає пенсію, письмово повідомляє
заявника про те, які документи необхідно
подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо
вони будуть подані не пізніше трьох місяців із
дня повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення за
призначенням пенсії вважається день прий
няття заяви про призначення пенсії або дата,
зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо поданих документів достатньо для
визначення права особи на призначення пенсії,
пенсія призначається на підставі цих документів. У випадку надходження додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше трьох
місяців із дня повідомлення про необхідність їх
подання пенсія перераховується зі строків,
передбачених частиною четвертою статті 45
Закону № 1058.
Днем звернення за перерахунком пенсії,
переведенням з одного виду пенсії на інший,
поновленням виплати пенсії, виплатою недо
отриманої пенсії у зв’язку зі смертю вважається
день прийняття органом, що призначає пенсію,
заяви з усіма необхідними документами.
Пенсії за віком та по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на
час звернення за пенсією чи триває.
У Порядку звернення зазначено вичерпний
перелік документів, які необхідно надати для
призначення чи перерахунку всіх видів пенсій,
передбачених Законом № 1058. Крім того, вказано перелік документів, які надаються для призначення до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень (якщо особа
має на них право за різними законами України);
перелік документів, які додаються до заяви про
припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за
кордон на постійне місце проживання та для
виплати недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.
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Підготовка та подання документів для
призначення пенсії
Посадова особа підприємства зобов’язана не
пізніше місяця до дня досягнення працівником
пенсійного віку письмово повідомити його про
виникнення права на пенсію за віком, у т. ч. на
пільгових умовах.
У 10-денний строк із дня одержання заяви
про призначення пенсії посадова особа підприємства оформляє всі необхідні документи і
направляє їх до органу, що призначає пенсію, за
місцезнаходженням підприємства або передає
документи працівнику для їх подання до органу,
що призначає пенсію, за місцем проживання
(реєстрації). У необхідних випадках посадова
особа підприємства надає працівнику допомогу
щодо одержання документів для призначення
пенсії, яких не вистачає. Якщо підготовлено не
всі необхідні для призначення пенсії документи,
до органу, що призначає пенсію, подаються
наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково у строки, передбачені
пунктом 1.7 розділу І Порядку звернення.
Орган, що призначає пенсію, надає:
 роз’яснення підприємствам та особам з
питань призначення та виплати пенсій;
 за потреби — бланки документів;
 допомогу особам, які звертаються за пенсією, щодо одержання документів для призначення пенсії, яких не вистачає;
 за потреби — допомогу щодо визначення
права на пенсію до звільнення особи з посади,
яка дає право на її призначення.

Порядок розрахунку пенсії
Розмір пенсії за віком, визначений за нормами
Закону № 1058, залежить від тривалості страхового стажу, розміру заробітку, з якого були
сплачені страхові внески (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку), часу виходу на пенсію.
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Пенсійний вік і страховий стаж
для призначення пенсії
Відповідно до статті 26 Закону № 1058 особи
мають право на призначення пенсії за віком
після досягнення віку 60 років та за наявності
страхового стажу не менше 15 років.
До досягнення 60-річного віку право на
пенсію за віком мають жінки 1961 року народ
ження і старші після досягнення ними такого
віку:
 55 років — які народилися до 30 вересня
1956 р. включно;
 55 років 6 місяців — які народилися з
1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р.;
 56 років — які народилися з 1 квітня
1957 р. по 30 вересня 1957 р.;
 56 років 6 місяців — які народилися з
1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 р.;
 57 років — які народилися з 1 квітня
1958 р. по 30 вересня 1958 р.;
 57 років 6 місяців — які народилися з
1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р.;
 58 років — які народилися з 1 квітня
1959 р. по 30 вересня 1959 р.;
 58 років 6 місяців — які народилися з
1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р.;
 59 років — які народилися з 1 квітня
1960 р. по 30 вересня 1960 р.;
 59 років 6 місяців — які народилися з
1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.;
 60 років — які народилися після 1 квітня
1961 р.

Порядок визначення розміру пенсії
Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу застрахованої
особи на осучаснений заробіток для обчислення пенсії.
Коефіцієнт страхового стажу визначається
за формулою, встановленою в статті 25 Закону
№ 1058.

Спецвипуск № 2/2017

Приклад
Страховий стаж особи стано
вить 32 роки 10 місяців. Коефі
цієнт страхового стажу з урахуван
ням величини оцінки одного року стажу
(1,35 %) дорівнює 0,44325: ((32 × 12 +
10) × 1,35) ÷ 1200.

Згідно зі статтею 27 Закону № 1058 розмір
пенсії за віком визначається за формулою:
П = Зп × Кс,
де П — розмір пенсії, у гривнях;
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої
особи, визначена відповідно до статті 40 Закону
№ 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;
Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25
Закону № 1058.
За бажанням застрахованої особи частина
розміру пенсії за віком за період страхового
стажу, набутого до дня набрання чинності Законом № 1058 (до 1 січня 2004 р.), може бути
визначена відповідно до законодавства, яке
діяло раніше, а частина розміру пенсії за період
страхового стажу, набутого після набрання чинності цим Законом, — відповідно до цього
Закону.
При цьому частина розміру пенсії за віком,
обчислена за законодавством, яке діяло раніше,
не може перевищувати максимальних розмірів
пенсій, визначених законом для відповідних
категорій пенсіонерів, та не може бути нижчою,
ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття,
що діяли на день набрання чинності Законом
№ 1058.
Розмір пенсії за віком, обчислений за законодавством, яке діяло раніше, підвищується з дня
набрання чинності Законом № 1058 до дня її
призначення в порядку, передбаченому частинами першою та другою статті 42 цього Закону.
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Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу
починаючи з 1 липня 2000 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За
бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними
документами для обчислення пенсії також може
враховуватися заробітна плата (дохід) за будьякі 60 календарних місяців страхового стажу
підряд по 30 червня 2000 р. незалежно від
перерв.
Якщо ж страховий стаж особи після 1 липня
2000 р. становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого
обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60
календарних місяців страхового стажу підряд
по 30 червня 2000 р. незалежно від перерв на
підставі довідки підприємства чи архівної уста
нови.
Якщо страховий стаж особи становить
менший період, ніж передбачено вище, врахо
вується заробітна плата (дохід) за фактичний
страховий стаж.
Тобто якщо особа, яка звернеться за призначенням пенсії, скажімо, у квітні 2017 р., після
липня 2000 р. весь час працювала, і її заробіток
з 2004 р. був не менше мінімального, розмір її
пенсії обчислюватиметься із заробітку, визначеного аж за 16 років 9 місяців або за 201 місяць.
Імовірно, що не завжди в цей період вона мала
високий заробіток, тобто в деяких місяцях коефіцієнти заробітку будуть невисокими.
Трапляються випадки, коли пенсіонер до
заяви про призначення пенсії надав, наприклад,
одну довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців роботи до липня 2000 р., а потім
(протягом трьох місяців з дня надання заяви на
призначення пенсії) надав іншу довідку, але за
інші 60 календарних місяців. У такому разі якщо
рішення про призначення пенсії вже було прий
нято (протягом 10 днів після отримання всіх
необхідних документів), а після цього (навіть
якщо з дня звернення не минуло трьох місяців)
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особа надає нову довідку про заробітну плату,
пенсія перераховується за нормами статті 45
Закону № 1058 (з першого числа місяця, в якому
пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії,
якщо відповідну заяву з усіма необхідними
документами подано ним до 15 числа включно,
і з першого числа наступного місяця, якщо заяву
з усіма необхідними документами подано ним
після 15 числа).
Виникають також ситуації, за яких у певні
періоди (після липня 2000 р.) особа перебувала
на обліку в центрі зайнятості та отримувала відповідну допомогу. За період отримання допомоги по безробіттю, який зараховується до
страхового стажу, у заробіток для обчислення
пенсії враховується мінімальна заробітна плата.
Коефіцієнти заробітку в цей період також будуть
невисокими.
У таких випадках закон передбачає можливість проведення «оптимізації» заробітку. Що це,
спробуємо розібратися.
Як було зазначено вище, заробіток для
обчислення пенсії визначається протягом знач
ного періоду. Із цього періоду Закон № 1058
Приклад
Страховий стаж особи стано
вить 32 роки, у т. ч. 14 місяців
(двічі по сім місяців у 2004 та 2008 р.)
вона отримувала допомогу в центрі зай
нятості. Загалом із заробітку можна
буде вилучити 38 місяців (10 % страхово
го стажу). Період отримання допомоги
по безробіттю протягом 14 місяців (хоча
й не підряд) виключаємо з підрахунку за
робітку, а потім шукаємо ще будь-які 24
місяці страхового стажу з низькими кое
фіцієнтами, але вже підряд.
Зазначимо також, що вилучаються лише
коефіцієнти заробітку, а стаж за ці міся
ці особа не втрачає. До страхового ста
жу вилучені періоди будуть враховані.
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дозволяє виключити (за вибором пенсіонера)
періоди до 60 календарних місяців страхового
стажу з урахуванням будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від
перерв та будь-якого періоду страхового стажу
підряд за умови, що зазначені періоди в сумі
становлять не більш як 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.
Таким чином, «оптимізація» заробітку зав
жди сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і,
як наслідок, розміру пенсії.
Крім цього, додатково понад 10 % страхового стажу, за бажанням особи, за період з 1 липня
2000 р. до 1 січня 2005 р. можуть бути виключені періоди строкової військової служби,
навчання, догляду за інвалідом І групи або
дитиною-інвалідом віком до 16 років, пенсіонером, який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду,
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Також понад 10 % страхового стажу можуть
бути виключені періоди, коли особа підлягала
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8 (особи,
які проходять строкову військову службу), 13
(особи, які відповідно до законів отримували
допомогу по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку) і 14 (один з непрацюючих
працездатних батьків, усиновителів, опікун,
піклувальник, які фактично здійснюють догляд
за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за виснов
ком медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду або досяг 80-річного віку,
якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства) статті 11 Закону № 1058.
При цьому потрібно пам’ятати, що в усіх
випадках (крім випадку, коли страховий стаж
особи становить менший період) період, за який
враховується заробітна плата, не може бути
меншим, ніж 60 календарних місяців.

Спецвипуск № 2/2017

Приклад
Жінка народилася 27 квітня 1959 р.
Пенсія їй призначається з 28 квіт
ня 2017 р. Вона виявила бажання обчисли
ти пенсію із заробітної плати за періоди:
з 1 квітня 1995 р. по 31 березня 2000 р. та
за всі періоди страхового стажу з 1 липня
2000 р. по липень 2016 р. (у липні 2016 р.
звільнилася з роботи і більше не працюва
ла). Період заробітку становить 253 мі
сяці. Страховий стаж жінки — 34 роки, у
т. ч. у період з 1 квітня 2002 р. по 31 січня
2003 р. вона отримувала допомогу по без
робіттю, 1 лютого 2003 р. влаштувалася
на роботу та у 2007–2009 рр. протягом
1 року 10 місяців перебувала у відпустці
по догляду за онукою до досягнення нею
трирічного віку й отримувала відповідну
допомогу.
Відповідно до статті 11 Закону № 1058
особи, які відповідно до законів отриму
ють допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, підляга
ють загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванню. Отже, весь час
перебування в такій відпустці буде за
рахований до страхового стажу під час
призначення пенсії.
Страховий стаж 34 роки — це 408 міся
ців. Отже, максимально може бути ви
лучено 40 місяців. Спочатку вилучаємо 10
місяців, коли жінка отримувала допомо
гу в центрі зайнятості з 1 квітня 2002 р.
по 31 січня 2003 р., а потім 30 місяців під
ряд (припустімо, що це будуть періоди
роботи з 1 березня 2004 р. по 31 серпня
2006 р.).
Крім того, виключаємо весь період отри
мання допомоги по догляду за онукою —
1 рік 10 місяців (понад 10 % страхового
стажу). Коефіцієнт заробітку цієї жінки
буде визначено за 191 місяць заробітку.
Тож, припустімо, що розрахований від
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повідно до статті 40 Закону № 1058
коефіцієнт заробітку цієї жінки після
оптимізації становитиме 1,4456 (розра
хований шляхом порівняння її щомісячно
го заробітку із щомісячною середньою за
робітною платою в Україні за 191 місяць
(у періоди, за які визначається заробіток
для обчислення пенсії) та в результаті ді
лення суми цих коефіцієнтів заробітку на
191 (на кількість місяців страхового ста
жу в цих періодах).
Коефіцієнт страхового стажу, визна
чений відповідно до статті 25 Закону
№ 1058 з урахуванням величини оцінки
одного року стажу 1,35 % становить
0,459 (408 × 1,35 ÷ 1200).
Розрахунок пенсії:
3764,40 грн* × 1,4456 × 0,45900 =
2497,79 грн.
Доплата за чотири роки страхового ста
жу понад 30 років (ст. 28 Закону № 1058):
1247 грн** × 4 % = 49,88 грн.
Підвищення за вихід на пенсію на три роки
пізніше, встановлене відповідно до части
ни третьої статті 29 Закону № 1058 в
розмірі 15 % від пенсії, обчисленої згідно зі
статтею 27 цього Закону, — 374,67 грн
(2497,79 грн × 15 %).
Загальний розмір пенсії становитиме
2922,34 грн.

Мінімальний розмір пенсії
Статтею 28 Закону № 1058 визначено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в
чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового
* 3764,40 грн — показник середньої заробітної плати за
2014–2016 рр.
** 1247 грн — прожитковий мінімум, установлений законодавством для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня
2016 р.
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стажу встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом.
За кожний повний рік страхового стажу
понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 %, але не більш як
на 1 % мінімального розміру пенсії за віком.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких
поширюється дія Закону № 345, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею
обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років
для чоловіків і 7,5 років для жінок за Списком
№ 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим КМУ, встановлюється
незалежно від місця останньої роботи в розмірі
80 % середньої заробітної плати шахтаря, але не
менш як три розміри прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.
За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено частиною першою
статті 28 Закону № 1058 (у чоловіків — 35 років,
у жінок — 30 років), пенсія за віком установлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру
пенсії за віком.
У разі збільшення розміру прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 Закону
№ 1058. Перерахунок пенсії проводиться з дня
встановлення нового розміру прожиткового
мінімуму.
При цьому з 1 січня 2016 р. такий перерахунок провадиться лише непрацюючим пенсіонерам. Зазначимо, що особи, які провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є
базою нарахування єдиного внеску на загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування,
також вважаються працюючими, тому такий
перерахунок їм не проводиться.
Пенсіонерам, які працюють чи провадять
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, пен-
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сія перераховується після звільнення з роботи
або припинення такої діяльності. При цьому
перерахунок провадиться з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Це передбачено частиною третьою статті 42
Закону № 1058.
Статтею 7 Закону № 1801 установлено розміри прожиткового мінімуму на 2017 р. Зокрема, для осіб, які втратили працездатність, він
становить: з 1 січня 2017 р. — 1247 грн, з 1 травня — 1312 грн, з 1 грудня — 1373 грн.

Увага!
Відповідно до частини четвертої статті 42
Закону № 1058 якщо застрахована особа
після призначення пенсії продовжувала працювати, пенсія перераховується.
Якщо за два роки роботи після призначення
чи попереднього перерахунку пенсії особа набула не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок провадиться з урахуванням цього страхового стажу.
Крім того, особа вирішує, чи залишити той
заробіток, що був під час призначення (поперед
нього перерахунку) пенсії, чи врахувати заробіток, який вона отримала за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При
цьому заробітна плата буде врахована за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій
статті 40 Закону № 1058.
У будь-якому випадку буде застосовано
показник середньої заробітної плати (доходу),
який враховувався під час призначення (поперед
нього перерахунку) пенсії. Тобто показник
середньої заробітної плати за три роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії,
застосовано не буде.
Якщо пенсіонер після призначення (перерахунку) пенсії набув менше 24 місяців страхового
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стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку). При цьому заробітна
плата залишиться без змін. Тобто заробіток,
який вона отримувала після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, в даному випадку
не враховується.

Перерахунок пенсії до завершення
дворічного періоду після її призначення
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати,
набув стажу, достатнього для обчислення пенсії
в мінімальному розмірі відповідно до частини
першої статті 28 Закону № 1058 (на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб: 35 років страхового стажу
для чоловіків чи 30 років страхового стажу для
жінок, чи набув права на мінімальну пенсію як
шахтар), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того,
скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо
перераховано) пенсію.

Страховий стаж, який дає право на
перерахунок пенсії, обчислюється
не раніше дня, що настає за днем,
по який обчислено страховий стаж
під час призначення (попереднього
перерахунку) пенсії
Страховий стаж, який дає право на перерахунок пенсії, обчислюється не раніше дня, що
настає за днем, по який обчислено страховий
стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
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Однак слід зауважити, що ці норми не поши
рюються на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених
Законом № 1788, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.

Якщо звернення за пенсією за віком
відбулося не пізніше трьох місяців
з дня досягнення особою пенсійного
віку, пенсія за віком призначається
з дня, що настає за днем
досягнення пенсійного віку
Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації та інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною) не може перевищувати
10 прожиткових мінімумів, установлених для
осіб, які втратили працездатність. Тимчасово,
по 31 грудня 2017 р., максимальний розмір
пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною) не
може перевищувати 10 740 грн.

Строки звернення за призначенням
пенсії
Згідно зі статтею 44 Закону № 1058 заява про
призначення (перерахунок) пенсії та необхідні
документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду у встановленому порядку.
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Заява про призначення пенсії за віком може
бути подана до територіального управління
Пенсійного фонду не раніше ніж за місяць до
досягнення пенсійного віку.
Пенсія призначається з дня звернення за
нею. Якщо звернення за пенсією за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення
особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення
пенсійного віку.

Підвищення розміру пенсії в разі
відстрочки часу її призначення
Згідно зі статтею 29 Закону № 1058 особі, яка
набула права на пенсію за віком відповідно до
цього Закону, але після досягнення пенсійного
віку, передбаченого абзацом першим частини
першої статті 26 цього Закону (60 років), виявила бажання працювати й одержувати пенсію з
більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день
звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 Закону № 1058, на такий відсоток:
 на 0,5 % — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в
разі відстрочення виходу на пенсію на строк до
60 місяців;
 на 0,75 % — за кожний повний місяць
страхового стажу після досягнення пенсійного
віку в разі відстрочення виходу на пенсію на
строк понад 60 місяців.
При цьому підвищення розміру пенсії за
неповний місяць страхового стажу не здійснюється.
Крім того, жінкам, які народилися в період
по 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію
встановлюється підвищення розміру пенсії,
обчисленого відповідно до статті 27 Закону
№ 1058 (враховуючи їх страховий стаж та заробіток), в розмірі 2,5 % за кожні шість місяців
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більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з
55 років до досягнення ними 60-річного віку.

Відстрочення часу виходу на пенсію
Якщо особа виявила бажання отримувати пенсію з більш пізнього віку (для нарахування надбавки), то відповідну заяву до територіального
управління Пенсійного фонду надавати не
потрібно. З 1 жовтня 2011 р. до статті 44 Закону
№ 1058 було внесено зміни, якими виключено
зобов’язання пенсіонера надавати заяву на відстрочення часу виходу на пенсію. Тобто незвер
нення за призначенням пенсії після досягнен
ня пенсійного віку (60 років) у тримісячний
строк з дня досягнення такого віку вважається
виявленим бажанням на відстрочення часу
виходу на пенсію (для підвищення розміру пенсії за роботу після досягнення пенсійного віку)
(ст. 29 Закону № 1058).
При цьому якщо під час відстрочки часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць стра-
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хового стажу, пенсія, обчислена відповідно до
статті 29 Закону № 1058, призначається з дня,
що настає за останнім днем повного місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано
до страхового стажу.

Переведення з одного виду пенсії
на інший
Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Строк розгляду питання про
призначення (перерахунок) пенсії
Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного
фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження
приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.
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Пенсія за вислугу років

Пенсія за вислугу років працівникам
льотного і льотно-випробного складу
Відповідно до пункту «а» статті 54 Закону
№ 1788 (зі змінами) працівники льотного і
льотно-випробного складу мають право на пенсію за вислугу років після досягнення 50-річного віку.
До досягнення 50-річного віку право на
пенсію за вислугу років мають працівники
льотного і льотно-випробного складу за наявності вислуги років на цих посадах станом на
1 квітня 2015 р. не менше 25 років у чоловіків
і не менше 20 років у жінок, а також ті, що станом на 31 грудня 2015 р. мали вислугу років
на відповідних посадах: чоловіки — не менше
25 років 6 місяців, жінки — не менше 20 років
6 місяців.
Тобто незалежно від дати народження, якщо
особа з числа льотного і льотно-випробного
складу на зазначені дати вже мала необхідну
кількість спеціального стажу, пенсію за вислугу
років їй призначатимуть незалежно від віку, але
за умови звільнення з роботи за спеціальністю,
що дає право на пенсію за вислугу років.
Якщо потрібного стажу станом на зазначені
дати немає, то пенсію за вислугу років призначатимуть після досягнення пенсійного віку
(таблиця 1). При цьому і жінкам, і чоловікам
встановлено однаковий вік виходу на пенсію.
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Приклад
Чоловік народився 24 червня 1972 р.
Станом на 31 грудня 2015 р. він
вже мав 25 років 6 місяців стажу роботи
на льотних посадах. Пенсійний вік, вста
новлений для осіб, які народилися в період
з 1 січня по 30 червня 1972 р. — 46 років.
Однак цей чоловік матиме право на пенсію
за вислугу років незалежно від віку. Тобто
в будь-який час звільнившись з посади, яка
дає право на пенсію за вислугу років, він
може звернутися за призначенням пенсії.
Якби станом на 31 грудня 2015 р. він мав,
наприклад, лише 24 роки 8 місяців стажу
роботи на льотних посадах, то право на
пенсію за вислугу років він набув би після
досягнення 46 років та за наявності спеці
ального стажу, визначеного в таблиці 2.

Увага!
Працівники, звільнені від льотної роботи за
станом здоров’я (через хворобу), за наявності
вислуги років, що не більше ніж на п’ять років
є меншою від необхідної тривалості, мають
право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.
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Таблиця 1
Пенсійний вік
45 років
45 років 6 місяців
46 років
46 років 6 місяців
47 років
47 років 6 місяців
48 років
48 років 6 місяців
49 років
49 років 6 місяців
Після досягнення 50 років

Час народження
З 01.01.1971 по 30.06.1971
З 01.07.1971 по 31.12.1971
З 01.01.1972 по 30.06.1972
З 01.07.1972 по 31.12.1972
З 01.01.1973 по 31.06.1973
З 01.07.1973 по 31.12.1973
З 01.01.1974 по 31.06.1974
З 01.07.1974 по 31.12.1974
З 01.01.1975 по 30.06.1975
З 01.07.1975 по 31.12.1975
Після 01.01.1976

Таблиця 2
Період набуття необхідної тривалості
спецстажу

Вислуга років, не менше
у чоловіків

у жінок

З 01.01.2016 по 31.03.2016

25 років 6 місяців

20 років 6 місяців

З 01.04.2016 по 31.03.2017
З 01.04.2017 по 31.03.2018
З 01.04.2018 по 31.03.2019
З 01.04.2019 по 31.03.2020
З 01.04.2020 по 31.03.2021
З 01.04.2021 по 31.03.2022
З 01.04.2022 по 31.03.2023
З 01.04.2023 по 31.03.2024
З 01.04.2024 і далі

26 років
26 років 6 місяців
27 років
27 років 6 місяців
28 років
28 років 6 місяців
29 років
29 років 6 місяців
30 років

21 року
21 року 6 місяців
22 років
22 років 6 місяців
23 років
23 років 6 місяців
24 років
24 років 6 місяців
25 років

Пенсії призначаються за умови набуття встановленої тривалості вислуги років на цих посадах (таблиця 2). Перелік посад працівників
льотного складу, порядок обчислення строків
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вислуги років для призначення їм пенсій, а
також порядок призначення і виплати пенсій
льотно-випробному складу затверджено
Постановою № 418.
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Таблиця 3
Період набуття необхідної тривалості спецстажу
З 01.03.2016 по 31.03.2016
З 01.04.2016 по 31.03.2017
З 01.04.2017 по 31.03.2018
З 01.04.2018 по 31.03.2019
З 01.04.2019 по 31.03.2020
З 01.04.2020 по 31.03.2021
З 01.04.2021 по 31.03.2022
З 01.04.2022 по 31.03.2023
З 01.04.2023 по 31.03.2024
З 01.04.2024 і далі

Пенсія за вислугу років педагогічним,
медичним працівникам і працівникам
соціального захисту
Умови призначення пенсії за вислугу років педагогічним, медичним працівникам і працівникам
соціального захисту визначені в пункті «е» статті 55 Закону № 1788. Починаючи із січня 2016 р.
зазначені працівники виходять на пенсію після
досягнення установленого пенсійного віку (він
залежить від дати народження особи). При цьому і жінкам, і чоловікам встановлено єдиний вік
виходу на пенсію — 55 років, який збільшується
поступово від 50 до 55 років залежно від дати
їх народження. Так, особи, які народилися по 30
червня 1966 р., виходять на пенсію після досягнення 50 років, які народилися з 1 липня по 31
грудня 1966 р. — 50 років 6 місяців і т. д.
Пенсії за вислугу років призначатимуться
після досягнення вказаного вище пенсійного
віку та за наявності спеціального стажу, зазначеного в таблиці 3.
Водночас збережено право виходу на пенсію
за вислугу років незалежно від віку особам, які в
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Спеціальний стаж (не менше)
25 років 6 місяців
26 років
26 років 6 місяців
27 років
27 років 6 місяців
28 років
28 років 6 місяців
29 років
29 років 6 місяців
30 років

період до 1 січня 2016 р. вже мали вислугу років
на відповідних посадах не менше такої тривалості:
 на 1 квітня 2015 р. — 25 років;
 на 31 грудня 2015 р. — 25 років 6 місяців.
Тобто якщо, наприклад, вихователька дитячого садочка, яка народилася 22 липня 1969 р.,
вже відпрацювала на посадах, що дають право
на пенсію за вислугу років, станом на 1 квітня 2015 р. — 25 років або станом на 1 січня
2016 р. — 25 років і 6 місяців, то вона в будьякий момент може скористатися правом виходу
на пенсію звільнившись з посади, яка дає право
на таку пенсію. Отже, їй не потрібно буде чекати
віку 53 роки 6 місяців.

Увага!
Перелік закладів і установ освіти, охорони
здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу
років, затверджений постановою КМУ від
4 листопада 1993 р. № 909.

Кадровик України

Пенсія за вислугу років

Спеціальний стаж обчислюється за даними
трудової книжки. Якщо із записів трудової
книжки неможливо зробити висновок, до
рай(міськ)управління Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка закладу
(установи). Також під час вирішення цього
питання можуть бути проаналізовані інші документи (положення про заклад, структуру, штатні
розписи тощо).
Зарахування до спеціального стажу часу
навчання в навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачено.

Пенсія за вислугу років артистам
театрально-концертних та інших
видовищних закладів, підприємств і
колективів
Зміни, що набрали чинності з січня 2016 р., торк
нулися й артистів. Для них також встановили
пенсійний вік — 55 років. Хоча і тут збільшення
пенсійного віку відбувається поступово (з 50 до
55 років) у такому ж порядку, як і педагогам, медпрацівникам та працівникам соціального захисту.
При цьому артисти театрально-концертних
та інших видовищних закладів, підприємств і
колективів, які в період до 1 січня 2016 р. мали
вислугу років на відповідних посадах не менше
тривалості, яка вимагалася для призначення
пенсії за вислугу років до 1 січня 2016 р., і в подальшому матимуть право на пенсію за вислугу
років незалежно від віку.
Отже, право на пенсію за вислугу років незалежно від віку матимуть:
 артисти балету та балету на льоду;
 артисти — виконавці танцювальних номерів у професійних художніх колективах;
 артисти театрів міміки та жесту;
 травесті (артисти, які виконують ролі
хлопчиків, підлітків, дівчаток);
 артисти усіх найменувань цирків і концертних організацій: еквілібристи, акробати, наїзники,
дресирувальники диких звірів, клоуни та ін., які
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виконують номери жанрів циркового мистецтва,
що дають право на пенсію за вислугу років;
 артистки-вокалістки (солістки), солісткибандуристки театрів опери і балету, музичних,
музично-драматичних театрів, концертних організацій, телебачення і радіомовлення, оперних
студій вищих навчальних закладів мистецтв, які
на вказаних посадах станом на 1 квітня 2015 р.
набули стажу не менше 20 років чи станом на
31 грудня 2015 р. — не менше 20 років 6 місяців.
Якщо на зазначені дати вказані артисти не
мали такої кількості спеціального стажу, у
подальшому пенсії їм призначатимуть після
досягнення установленого пенсійного віку за
наявності спеціального стажу, зазначеного в
таблиці 4.
Артисти-вокалісти (солісти) театрів опери і
балету, музичних і музично-драматичних теат
рів, концертних організацій, телебачення і радіо
мовлення, оперних студій вищих навчальних
закладів мистецтв (крім артисток-вокалісток
(солісток), про яких ми згадували вище):
 артисти — виконавці трюкових номерів
(каскадери);
 артисти професійних хорових колективів,
які виконують сольні партії;
 артисти, які грають на духових інструментах у професійних художніх колективах;
 артисти-ляльководи в театрах ляльок і
цирках;
 артисти театрів юного глядача (театрів
для дітей та юнацтва);
 жонглери та артисти оригінального жанру
в цирках і концертних організаціях,
які станом на 1 квітня 2015 р. набули стажу
не менше 25 років чи станом на 31 грудня
2015 р. — не менше 25 років 6 місяців, матимуть право на пенсію за вислугу років незалежно від віку.
Якщо на зазначені дати вказані артисти не
мали такого стажу, у подальшому пенсії їм призначатимуть після досягнення пенсійного віку та
за наявності спеціального стажу, зазначеного в
таблиці 3.
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Таблиця 4
Період набуття необхідної тривалості
спецстажу
З 01.01.2016 по 31.03.2016
З 01.04.2016 по 31.03.2017
З 01.04.2017 по 31.03.2018
З 01.04.2018 по 31.03.2019
З 01.04.2019 по 31.03.2020
З 01.04.2020 по 31.03.2021
З 01.04.2021 по 31.03.2022
З 01.04.2022 по 31.03.2023
З 01.04.2023 по 31.03.2024
З 01.04.2024 і далі

Спеціальний стаж (не менше)
20 років 6 місяців
21 рік
21 рік 6 місяців
22 роки
22 роки 6 місяців
23 роки
23 роки 6 місяців
24 роки
24 роки 6 місяців
25 років

Таблиця 5
Період набуття необхідної тривалості
спецстажу
З 1.01.2016 по 31.03.2016
З 1.04.2016 по 31.03.2017
З 1.04.2017 по 31.03.2018
З 1.04.2018 по 31.03.2019
З 1.04.2019 по 31.03.2020
З 1.04.2020 по 31.03.2021
З 1.04.2021 по 31.03.2022
З 1.04.2022 по 31.03.2023
З 1.04.2023 по 31.03.2024
З 1.04.2024 і далі

Артисти хору театрів опери і балету та професійних художніх колективів, які на 1 квітня
2015 р. мали не менше 30 років чи на 31 грудня
2015 р. — не менше 30 років 6 місяців стажу
творчої діяльності, виходитимуть на пенсію
незалежно від віку.
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Спеціальний стаж (не менше)
30 років 6 місяців
31 рік
31 рік 6 місяців
32 роки
32 роки 6 місяців
33 роки
33 роки 6 місяців
34 роки
34 роки 6 місяців
35 років

Якщо на зазначені дати вказані артисти не
мали такого стажу, у подальшому пенсії їм призначатимуть після досягнення пенсійного віку та
за наявності спеціального стажу, вказаного в
таблиці 5.

Кадровик України

Пенсія за вислугу років

До речі, до цього стажу зараховується також
робота на посадах артистів, про які йшлося
вище.
Інші творчі працівники театрів опери і балету, музичних театрів (артисти драми та артисти
оркестру, які грають на духових інструментах),
якщо вони мають стаж творчої роботи на сцені
на зазначених посадах станом на 1 квітня
2015 р. — не менше 25 років чи на 31 грудня
2015 р. — 25 років 6 місяців творчого стажу,
виходитимуть на пенсію незалежно від віку.
Якщо ж на зазначені дати в них немає вказаної кількості спеціального стажу, пенсії їм призначатимуть після досягнення пенсійного віку та
за наявності спеціального стажу, наведеного в
таблиці 3.
Артисти оркестру (крім тих, які грають на
духових інструментах), артисти хору і мімічного
ансамблю, концертмейстери-піаністи, артисти
вокально-драматичної частини, якщо вони
мають стаж творчої роботи на сцені на зазначених посадах станом на 1 квітня 2015 р. — не
менше 30 років чи на 31 грудня 2015 р. —
30 років 6 місяців, виходитимуть на пенсію
незалежно від віку.
Якщо ж на зазначені дати вони не мали вказаної кількості спеціального стажу, пенсії їм
призначатимуть після досягнення пенсійного
віку та за наявності спеціального стажу, наведеного в таблиці 5.

Увага!
Пенсія за вислугу років після досягнення
пенсійного віку призначається за умови
залишення роботи, яка дає право на цю
пенсію.

Розмір пенсій за вислугу років визначається
за нормами Закону № 1058. Під час обчислення
пенсії застосовується алгоритм, за яким обчислюється пенсія за віком.
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Розмір пенсій за вислугу років
визначається за нормами Закону
№ 1058. Під час обчислення пенсії
застосовується алгоритм, за яким
обчислюється пенсія за віком

Пенсії за вислугу років, які
призначаються зі зниженням
пенсійного віку
Право на зазначені пенсії мають:
 працівники, які здійснюють управління
повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера;
 інженерно-технічний склад — за переліком посад і робіт, затвердженим Постановою
№ 418;
 бортпровідники;
 робітники локомотивних бригад і окремі
категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують
безпеку руху на залізничному транспорті та
метрополітенах, — за списками професій і
посад, що затверджені Постановою № 583;
 водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах,
у копальнях, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
 працівники експедицій, партій, загонів,
дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на
польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
 робітники, майстри (у т. ч. старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і
лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, — за списком
професій, посад і виробництв, затвердженим
Постановою № 583;
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 механізатори (докери-механізатори)
комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;
 плавсклад морського, річкового флоту і
флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють в акваторії порту,
службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і
внутріміського сполучення).
Працівникам, які здійснюють управління
повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, пенсія за вислугу років призначається
після досягнення 50 років за наявності стажу
роботи:
 у чоловіків — не менше 25 років, з них не
менше 12 років 6 місяців роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден;
 у жінок — не менше 22 років 6 місяців, з
них не менше 10 років роботи з безпосереднього управління польотами повітряних суден.
До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки
1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 45 років — по 31 березня 1970 р. включно;
 45 років 6 місяців — з 1 квітня 1970 р. по
30 вересня 1970 р.;
 46 років — з 1 жовтня 1970 р. по 31 березня 1971 р.;
 46 років 6 місяців — з 1 квітня 1971 р. по
30 вересня 1971 р.;
 47 років — з 1 жовтня 1971 р. по 31 березня 1972 р.;
 47 років 6 місяців — з 1 квітня 1972 р. по
30 вересня 1972 р.;
 48 років — з 1 жовтня 1972 р. по 31 березня 1973 р.;
 48 років 6 місяців — з 1 квітня 1973 р. по
30 вересня 1973 р.;
 49 років — з 1 жовтня 1973 р. по 31 березня 1974 р.;
 49 років 6 місяців — з 1 квітня 1974 р. по
30 вересня 1974 р.;
 50 років — з 1 жовтня 1974 р. по 31 грудня 1975 р.
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Зазначені працівники, звільнені від роботи з
безпосереднього управління польотами повіт
ряних суден за станом здоров’я (через хворобу),
за наявності вислуги років не менше 10 років у
чоловіків і не менше 7 років 6 місяців у жінок,
мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.
Бортпровідники мають право на пенсію за
вислугу років:
 чоловіки — після досягнення 55 років
за наявності загального стажу роботи не
менше 30 років, з них не менше 15 років бортпровідником;
 жінки — після досягнення 50 років за наявності загального стажу роботи не менше 25
років, з них не менше 10 років бортпровідницею.
До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки
1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 45 років — по 31 березня 1970 р. включно;
 45 років 6 місяців — з 1 квітня 1970 р. по
30 вересня 1970 р.;
 46 років — з 1 жовтня 1970 р. по 31 березня 1971 р.;
 46 років 6 місяців — з 1 квітня 1971 р. по
30 вересня 1971 р.;
 47 років — з 1 жовтня 1971 р. по 31 березня 1972 р.;
 47 років 6 місяців — з 1 квітня 1972 р. по
30 вересня 1972 р.;
 48 років — з 1 жовтня 1972 р. по 31 березня 1973 р.;
 48 років 6 місяців — з 1 квітня 1973 р. по
30 вересня 1973 р.;
 49 років — з 1 жовтня 1973 р. по 31 березня 1974 р.;
 49 років 6 місяців — з 1 квітня 1974 р. по
30 вересня 1974 р.;
 50 років — після 1 жовтня 1974 р.
Якщо відсутній стаж роботи в чоловіків —
30 років, а в жінок — 25 років, у період до 1 квітня
2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначатиметься за наявності такого стажу роботи:
Кадровик України

Пенсія за вислугу років

 з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. —
не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. —
не менше 26 років у чоловіків і не менше 21
року в жінок;
 з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. —
не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. —
не менше 27 років у чоловіків і не менше 22
років у жінок;
 з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. —
не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. —
не менше 28 років у чоловіків і не менше 23
років у жінок;
 з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. —
не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 23 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. —
не менше 29 років у чоловіків і не менше 24
років у жінок;
 з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. —
не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 24 років 6 місяців у жінок.
Інженерно-технічний склад має право на
пенсію за вислугу років після досягнення 55
років за наявності стажу роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 20 років на зазначених посадах;
 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 15 років на зазначених посадах.
Робітники локомотивних бригад і окремі
категорії працівників, які безпосередньо
здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному
транспорті та метрополітенах, мають право
на пенсію за вислугу років і виходитимуть на
пенсію після досягнення 55 років за наявності стажу роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
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 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 10 років на зазначеній роботі.
Працівникам експедицій, партій, загонів,
дільниць і бригад, безпосередньо зайнятим на
польових геологорозвідувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах, пенсії призначаються після
досягнення 55 років за наявності стажу роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 10 років на зазначеній роботі.
Робітники, майстри (у т. ч. старші майстри),
безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні
механізмів і обладнання, мають право на пенсію
після досягнення 55 років за наявності стажу
роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 10 років на зазначеній роботі.
Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах виходять на пенсію після
досягнення 55 років за наявності стажу роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 20 років на зазначеній роботі;
 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 15 років на зазначеній роботі.
Плавскладу морського, річкового флоту і
флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють в акваторії порту,
службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і
внутріміського сполучення) пенсії призначаються після досягнення 55 років за наявності стажу
роботи:
 у чоловіків — не менше 30 років, з них не
менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
 у жінок — не менше 25 років, з них не
менше 10 років на зазначеній роботі.
Якщо відсутній стаж роботи в чоловіків — 30
років, у жінок — 25 років, то в період до 1 квітня
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2024 р. пенсія за вислугу років зазначеним особам призначається за наявності стажу роботи:
 з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. —
не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. —
не менше 26 років у чоловіків і не менше 21
року в жінок;
 з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. —
не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. —
не менше 27 років у чоловіків і не менше 22
років у жінок;
 з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. —
не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. —
не менше 28 років у чоловіків і не менше 23
років у жінок;
 з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. —
не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 23 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. —
не менше 29 років у чоловіків і не менше 24
років у жінок;
 з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. —
не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 24 років 6 місяців у жінок.
До досягнення 55-річного віку право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 року
народження і старші після досягнення ними
такого віку:
 50 років — по 31 березня 1965 р. включно;
 50 років 6 місяців — з 1 квітня 1965 р. по
30 вересня 1965 р.;
 51 року — з 1 жовтня 1965 р. по 31 березня 1966 р.;
 51 року 6 місяців — з 1 квітня 1966 р. по
30 вересня 1966 р.;
 52 років — з 1 жовтня 1966 р. по 31 березня 1967 р.;
 52 років 6 місяців — з 1 квітня 1967 р. по
30 вересня 1967 р.;
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 53 років — з 1 жовтня 1967 р. по 31 березня 1968 р.;
 53 років 6 місяців — з 1 квітня 1968 р. по
30 вересня 1968 р.;
 54 років — з 1 жовтня 1968 р. по 31 березня 1969 р.;
 54 років 6 місяців — з 1 квітня 1969 р. по
30 вересня 1969 р.;
 55 років — після з 1 жовтня 1969 р.

Пенсії за вислугу років, які
призначаються незалежно від віку
Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення (диспетчери,
старші диспетчери, керівники польотів), за переліком посад і робіт, затвердженим Постановою
№ 418, мають право на пенсію незалежно від віку,
якщо вони були зайняті на цих роботах станом на
1 квітня 2015 р. не менше 20 років — у чоловіків і
не менше 17 років 6 місяців — у жінок та після цієї
дати були зайняті на цих роботах:
 з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. —
не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 18 років у жінок;
 з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. —
не менше 21 року в чоловіків і не менше 18
років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. —
не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не
менше 19 років у жінок;
 з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. —
не менше 22 років у чоловіків і не менше 19
років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. —
не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років у жінок;
 з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. —
не менше 23 років у чоловіків і не менше 20
років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. —
не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року в жінок;
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 з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. —
не менше 24 років у чоловіків і не менше 21
року 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. —
не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років у жінок;
 з 1 квітня 2024 р. і після цієї дати — не
менше 25 років у чоловіків і не менше 22 років
6 місяців у жінок.
Працівники окремих видів суден, професій і
посад плавскладу суден морського, річкового
флоту і флоту рибної промисловості за списком
професій, посад і виробництв, затвердженим
Постановою № 583, мають право на пенсію за
вислугу років незалежно від віку за наявності
стажу роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами станом на 1 квітня 2015 р. не
менше 25 років — у чоловіків і не менше 20
років — у жінок та після цієї дати за наявності
стажу роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами:
 з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. —
не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 20 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. —
не менше 26 років у чоловіків і не менше 21
року в жінок;
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 з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. —
не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 21 року 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. —
не менше 27 років у чоловіків і не менше 22
років у жінок;
 з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. —
не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 22 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. —
не менше 28 років у чоловіків і не менше 23
років у жінок;
 з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. —
не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 23 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. —
не менше 29 років у чоловіків і не менше 24
років у жінок;
 з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. —
не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не
менше 24 років 6 місяців у жінок;
 з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не
менше 30 років у чоловіків і не менше 25 років
у жінок.
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Пенсія в разі втрати
годувальника

Право на призначення пенсії в разі втрати
годувальника
За нормами статті 36 Закону № 1058 пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті
страхового стажу, який був би необхідний для
призначення йому пенсії за III групою інвалідності (від 1 до 15 років залежно від віку, в
якому настала смерть годувальника).
Водночас якщо годувальник на час смерті
був пенсіонером або якщо смерть годувальника настала в період проходження строкової
військової служби, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада
2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції
Гідності), така пенсія утриманцям призначається незалежно від тривалості страхового
стажу.

Призначення пенсії у зв’язку з втратою
годувальника
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення
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такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. Якщо член сім’ї,
який має право на призначення пенсії, звернувся до відповідного органу після спливу 12 місяців з дня смерті годувальника, пенсію призначають з дня звернення.

Увага!
Якщо для призначення пенсії подано не весь
комплектів документів, є можливість подати
їх додатково, що передбачено Порядком
звернення. Щоб не втратити право на призначення пенсії з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, чи з дня встановлення
групи інвалідності, всі додаткові документи
слід надати протягом трьох місяців з дня
надання заяви на призначення пенсії.

Непрацездатні члени сім’ї
Непрацездатними членами сім’ї вважаються:
 чоловік (дружина), батько, мати, якщо
вони є інвалідами або досягли пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 Закону № 1058;
 діти померлого годувальника (у т. ч. діти,
які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами
до досягнення 18 років;
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 чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь
чи бабуся померлого годувальника незалежно
від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми)
померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років.
Діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах
(у т. ч. у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або в період
між завершенням навчання за одним освітньокваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не
перевищує чотирьох місяців), мають право на
пенсію до закінчення такими дітьми навчальних
закладів, але не довше ніж до досягнення ними
23 років. Діти-сироти мають право на пенсію до
досягнення ними 23 років незалежно від того,
навчаються вони чи ні.

Умови віднесення осіб до таких, що були
на утриманні померлого годувальника
Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були
вони на утриманні годувальника.
Щодо інших зазначених вище осіб, то вони
вважатимуться такими, що були на утриманні
померлого годувальника, якщо вони перебували
на повному утриманні померлого годувальника
чи одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним
джерелом засобів до існування.
За документ, що засвідчує факт перебування
на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних
або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом із годувальником за однією
адресою), видані згідно з вимогами статті 3

Спецвипуск № 2/2017

Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні» від
11 грудня 2003 р. № 1382-IV.
У разі неможливості надати такі документи
факт перебування на утриманні померлого
годувальника встановлюється в судовому
порядку.
Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не
були на його утриманні, мають право на пенсію
у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування (факт втрати
джерела засобів до існування підтверджується
рішенням суду).
Слід зазначити, що положення Закону № 1058,
що стосуються сім’ї померлого, поширюються і
на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою або
оголошеною померлою в установленому законом порядку (судове рішення).

Право усиновлених дітей на пенсію в разі
втрати годувальника
Усиновлені діти мають право на пенсію у
зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми. Пасинок і падчерка також мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника
нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від рідних батьків.
Неповнолітні діти, які мають право на пенсію
у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це
право і в разі їх усиновлення.

Обчислення розміру пенсії в разі втрати
годувальника
Згідно зі статтею 37 Закону № 1058 пенсія у
зв’язку з втратою годувальника призначається в
розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї —
50 % пенсії за віком померлого годувальника;
на двох і більше непрацездатних членів сім’ї —
100 % пенсії за віком померлого годувальника,
що розподіляється між ними рівними частинами.
Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в зазначених розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного
з батьків.
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Приклад
Фактичний стаж годувальника
на день смерті становив 22 роки,
а помер він у 45 років. До страхового
стажу буде зараховано додатково 15
років (з віку 45 років до 60 років). Страхо
вий стаж у цьому випадку становитиме
37 років.

Отже, розмір пенсії залежить від страхового
стажу та заробітку годувальника.
Зауважимо, що за статтею 24 Закону № 1058
під час обчислення розміру пенсії за віком, з якої
обчислюється розмір пенсії у зв’язку з втратою
годувальника, до страхового стажу додатково
зараховується період із дня смерті до дня, коли
годувальник досяг би пенсійного віку.
Крім того, Постановою № 265 установлено,
що в разі, коли щомісячний розмір пенсійних
виплат (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством, крім пенсій за
особливі заслуги перед Україною та щомісячної
доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з
втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї — 100 %, на двох — 120 %, на
трьох і більше — 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії
в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.
З урахуванням державної грошової допомоги (дотації) розмір такої пенсійної виплати з 1
січня 2016 р. на одного непрацездатного члена
сім’ї становив 1247 грн, на двох — 1496,40 грн
(1247 грн × 120 %), на трьох і більше утриман-
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ців — 1870,50 грн (1247 грн × 150 %), а з 1 травня 2017 — 1312 грн, 1574,40 грн (1312 грн ×
120 %) та 1968 грн (1312 грн × 150 %), відповідно.

Період призначення пенсії
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член
сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.
Приклад
Дитині, яка навчається, 23 роки
виповнилося 2 квітня. Виплату
пенсії буде припинено з 1 травня.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім’ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або
припинення виплати пенсії.
Приклад
У лютому 2017 р. помер 42-річний
чоловік, страховий стаж якого
становив 25 років. На час смерті він мав
10-річного сина, а від попереднього шлю
бу – 16-річну доньку. Як буде поділено пен
сію на дітей і коли потрібно звернутися за її
призначенням, щоб не втратити виплати?
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 із дня смерті году
вальника.
Якщо член сім’ї, який має право на призна
чення такої пенсії, звернувся до управлін
ня Пенсійного фонду пізніше 12 місяців із
дня смерті годувальника, то пенсія при
Кадровик України
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значається з дня звернення (ст. 45 Закону
№ 1058).
На всіх членів сім’ї, які мають право на
пенсію у зв’язку з втратою годувальни
ка, призначається одна спільна пенсія. На
вимогу члена сім’ї із загальної суми пен
сії виділяється його частка, яка випла
чується окремо. Виділення частки пенсії
провадиться з першого числа місяця, що
настає за місяцем, у якому надійшла за
ява про виділення частки пенсії (ст. 39
Закону № 1058).
Для того щоб усім утриманцям пенсія
була призначена з дня, наступного за
днем смерті годувальника, член сім’ї, який
звертається із заявою про призначення
пенсії першим, має повідомити управлін
ня Пенсійного фонду за місцем проживан
ня про наявність інших утриманців, які
мають право на призначення пенсії, їхнє
місце проживання. Після такого повідом
лення вказане управління до органу, що
призначає пенсію за місцем проживання
інших утриманців, невідкладно надсилає
повідомлення про право утриманців звер
нутись із заявою на призначення пенсії.
У свою чергу, орган, що призначає пенсію
за місцем проживання інших утриман
ців, протягом трьох робочих днів після
отримання від них заяви про призначен
ня пенсії та документів, які засвідчують
їх право на одержання пенсії у зв’язку з
втратою годувальника, надсилає ці доку
менти до управління, від якого надійшло
повідомлення про звернення за призначен
ням пенсії.
Якщо протягом трьох місяців від дати
звернення члена сім’ї документи, необхід
ні для призначення пенсії іншим утриман
цям, не надійшли, орган, що призначає
пенсію, приймає рішення про призначення
пенсії.
На підставі заяви про призначення пенсії
у зв’язку з втратою годувальника іншим
утриманцям, які проживають окремо, яка
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надійшла після винесення рішення про при
значення пенсії, приймається рішення про
перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною кіль
кості утриманців та, у разі необхіднос
ті, здійснюється виділення частки пенсії
утриманцю, який проживає окремо.
Отже, для того щоб пенсію призначили
одночасно на всіх утриманців, важливо
своєчасно повідомляти про існування ін
ших утриманців померлого годувальни
ка, які мають право на пенсію у зв’язку з
втратою годувальника.
За статтею 39 Закону № 1058 на всіх членів
сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою
годувальника, призначається одна спільна пенсія.
На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.
Виділення частки пенсії провадиться з першого
числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії.

Документи для призначення пенсії в разі
втрати годувальника
Відповідно до Порядку звернення до заяви
про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника додаються документи про стаж,
визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних
записів у ній, затвердженим постановою КМУ
від 12 серпня 1993 р. № 637 (трудова книжка,
довідки про періоди роботи, дипломи, атестати
про навчання, військовий квиток тощо). За період роботи починаючи з 1 січня 2004 р. відділ
персоніфікованого обліку органу, що призначає
пенсію, додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку.
За період роботи до 1 січня 1991 р. на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до
районів Крайньої Півночі колишнього Союзу
РСР, а також на острові Шпіцберген надаються
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договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для
осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі
чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.
Період здійснення фізичною особою під
приємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 1 липня 2000 р.
підтверджується довідкою із бази даних реєстру
застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за
спрощеною системою оподаткування до 1 січня

Період перебування на інвалідності
у зв’язку з нещасним випадком на
виробництві або професійним
захворюванням підтверджується
випискою з акта огляду МСЕК
2004 р. підтверджується спеціальним торговельним патентом, або свідоцтвом про сплату
єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 1 січня 2004 р. — довідкою з бази даних
реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.
Період перебування на інвалідності у
зв’язку з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду МСЕК.
Період отримання допомоги по безробіт
тю підтверджується до 1 січня 2010 р. записами в трудовій книжці, а починаючи з 1 січня
2010 р. — даними персоніфікованого обліку
за інформацією відділу персоніфікованого
обліку.
Заробіток годувальника підтверджується довідкою про заробітну плату особи за будь-які 60
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календарних місяців роботи підряд до 30 червня
2000 р., а починаючи з 1 липня 2000 р. індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.
Крім того, надаються такі документи:
 документ про присвоєння реєстраційного
номера облікової картки платника податків
померлому годувальнику або свідоцтво про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (подається, якщо особа, яка звернулася
із заявою про призначення пенсії у зв’язку з
втратою годувальника, має такі документи);
 свідоцтво про народження або паспорт
особи, якій призначається пенсія;
 довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують
родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
 свідоцтво органу ДРАЦС про смерть
годувальника або рішення суду про визнання
його безвісно відсутнім або оголошення його
померлим;
документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві
про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення
його померлим;
 довідки загальноосвітніх навчальних
закладів системи загальної середньої освіти,
професійно-технічних, вищих навчальних
закладів про те, що діти навчаються за денною
формою навчання;
 довідка про те, що чоловік (дружина), а в
разі їх відсутності — один з батьків, дід, баба,
брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і
зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8
років;
 документи про місце проживання (реєстрації);
 документ про перебування членів сім’ї
(крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
Кадровик України
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 експертний висновок про встановлення
причинного зв’язку смерті годувальника з дією
іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Орган, що призначає пенсію, додає до заяви
одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в
МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається
внаслідок їх 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
безвісно відсутнім або оголошення його
померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового
комісаріату про проходження військової
служби із зазначенням дати призову, дати і
підстав звільнення з військової служби та
висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.
До заяви про призначення пенсії членам сім’ї
померлого пенсіонера мають бути додані необхідні документи, зазначені вище. Заробіток у
такому випадку визначається за документами,
що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за додатково поданими, за бажанням
особи, яка звертається за пенсією, документами
відповідно до вимог частини першої статті 40
Закону № 1058.
Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт
(або інший документ, що посвідчує особу, місце
її проживання (реєстрації) та вік).
Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.
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До заяви:
 опікуна (піклувальника) додається копія
рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне
рішення суду;
 батьків-вихователів додається угода про
організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 патронатного вихователя додається копія
договору про патронат.
Визнання особи інвалідом з дитинства або
дитиною-інвалідом засвідчується випискою з
акта огляду МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає
допомогу, про період призначення допомоги.
За документ, який засвідчує, що чоловік
(дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків
або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого
годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом за дитиною померлого
годувальника до досягнення нею (ними) 8 років,
приймаються:
 довідки уповноважених органів з місця
проживання (реєстрації), у т. ч. органів місцевого самоврядування. Якщо зазначеного документа немає і неможливо його одержати, факт
здійснення догляду може встановлюватись у
судовому порядку;
 довідка органу, що призначає допомогу, про
вид отриманої допомоги та період її одержання.
За документ, що засвідчує місце проживання
особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у т. ч. органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне
проживання (реєстрації).
Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або
адміністрацією підприємства, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.
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Документи про стаж, вік та заробітну плату
подаються тільки в оригіналах. Якщо страховий
стаж підтверджується за записами в трудовій
книжці, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

Право на пенсію членів сімей
військовослужбовців
Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за Законом № 2262, призначаються,
якщо годувальник помер у період проходження
служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних у період проходження служби.
Статтею 30 Закону № 2262 визначено коло
осіб, які мають право на пенсію в разі втрати
годувальника, та умови, за яких вони можуть
отримувати таку пенсію.
Право на вказаний вид пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або
таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом
№ 2262, які перебували на їх утриманні.
Незалежно від перебування на утриманні
годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям, непрацездатним батькам і
дружині (чоловікові), якщо вони після смерті
годувальника втратили джерело засобів до
існування, а також непрацездатним батькам і
дружині (чоловікові) військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за Законом
№ 2262, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або
пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час
служби.
До непрацездатних членів сім’ї, з урахуванням змін, внесених до пункту «в» статті 30 Зако-
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ну № 2262 Законом № 1683, який набрав чинності 6 лютого 2017 р., належать:
 діти, брати, сестри та онуки, які не досягли
18 років або старші цього віку, якщо вони стали
інвалідами до досягнення 18 років. При цьому
братам, сестрам та онукам право на пенсію
надається в тих випадках, якщо в них немає працездатних батьків;
 батьки та дружина (чоловік), якщо вони
досягли пенсійного віку, встановленого статтею
26 Закону № 1058, або є інвалідами;
 батьки та дружина (чоловік), якщо вони
не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом
№ 2262, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час
виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з
перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи чи виконанням
інтернаціонального обов’язку, безпосередньою
участю в антитерористичній операції в районах
її проведення. Зазначені в цьому пункті особи
мають право на пенсію не раніше ніж за п’ять
років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, або якщо вони
є інвалідами.
Відповідне зниження пенсійного віку жінкам
застосовується також до завершення періоду
збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня
2022 р.;
 дід і бабуся — за відсутності осіб, які за
законом зобов’язані їх утримувати;
 дружина (чоловік) або один з батьків чи
дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і
працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками
померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.
Дружина (чоловік) годувальника, померлого
внаслідок причин, зазначених у пункті «а» статті 20 Закону № 2262, має право на пенсію в разі
Кадровик України
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втрати годувальника відповідно до пункту «д»
частини четвертої цієї статті незалежно від того,
працює (проходить військову службу) вона (він)
чи ні.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі
(крім курсантів і слухачів військово-навчальних
закладів та навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України і державної пожежної
охорони), стажисти мають право на пенсію в
разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення
ними 23-річного віку.
Тобто Закон № 1683 розширив коло осіб, які
мають право на призначення пенсії в разі втрати
годувальника, але не раніше ніж за п’ять років до
досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону № 1058, надавши право на цей
вид пенсії чоловікам.
Слід зазначити, що право на пенсію в разі
втрати годувальника за умов, визначених у пункті «в» статті 30 Закону № 2262, чоловіки набувають починаючи з 6 лютого 2017 р., тобто з дня
набрання чинності зазначеними вище змінами.
Крім того, з урахуванням змін, внесених
Законом № 1683, на отримання пенсії в разі
втрати годувальника на зазначених умовах
можуть розраховувати батьки та дружина
(чоловік) військовослужбовців, які померли
після звільнення зі служби внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в
антитерористичній операції.
Слід нагадати, що заяви про призначення
пенсії в разі втрати годувальника подаються
членами сім’ї померлого годувальника, якому
на момент смерті не було призначено пенсію, до
органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та
інших органів.
Якщо померлому годувальнику вже було
призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.
Якщо особа, якій призначається пенсія в разі
втрати годувальника, є неповнолітньою або не-
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дієздатною, заява про призначення пенсії подається законними представниками за місцем їх
проживання.
Днем звернення за призначенням пенсії є
день подання до відповідного органу, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення
пенсії з усіма необхідними для вирішення цього
питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дати їх відправлення.
Якщо до заяви про призначення пенсії додані
не всі необхідні документи, заявнику (посадовій
особі уповноваженого структурного підрозділу)
роз’яснюється, які документи необхідно надати
додатково. У разі подання документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання
роз’яснення днем звернення за призначенням
пенсії вважається день подання заяви або дата
відправлення документів поштою.
Пенсії призначаються у строки, визначені в
статті 50 Закону № 2262.

Пенсія для осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи за бажанням громадян можуть обчислюватись із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 рр., у розмірі
відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала
внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у
зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами
КМУ з відповідних питань.
Постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23
листопада 2011 р. № 1210 затверджено Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали
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внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі —
Порядок), яким визначено механізм обчислення
пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону
№ 796.
Згідно з Порядком заробітна плата для обчислення пенсій враховується за період роботи
особи в зоні відчуження у 1986–1990 рр., а саме:
 за будь-які 12 місяців підряд такої роботи;
 якщо особа пропрацювала в зоні відчуження:
1) з дня аварії не менш як 12 місяців підряд —
за її бажанням пенсія може обчислюватись із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні;
2) на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період
з 26 квітня 1986 р. до 1 серпня 1987 р. — за її
бажанням пенсія може обчислюватись із заробітної плати за будь-який повний календарний
місяць роботи в зоні відчуження. Якщо така особа виводилася із зони Чорнобильської АЕС за
медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за її бажанням пенсія може обчислюватися із заробітної плати за будь-який повний
календарний місяць роботи на промисловому
майданчику Чорнобильської АЕС;
3) менш як 12 місяців підряд — пенсія обчислюється із заробітної плати за повні календарні
місяці підряд у зоні відчуження;

Приклад
Гр. Б. брав участь у роботах з лік
відації наслідків аварії на ЧАЕС у
період з 6 квітня по 10 липня 1987 р.
Заробітна плата буде враховуватися за
два повні місяці роботи в зоні відчуження:
травень – червень 1987 р.
У травні заробітна плата, отримана за
роботу в зоні відчуження, склала 876 крб,
у червні — 653 крб.
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Визначаємо коефіцієнт заробітної пла
ти.
За формулою, наведеною в Порядку, за
робітну плату (згідно з довідкою про за
робіток) ділимо на показник заробітної
плати за місяць, за який обчислюється
заробітна плата. Слід зазначити, що по
казник заробітної плати у 1987 р. стано
вив 185,01 крб.
876 ÷ 185,01 = 4,73488,
864 ÷ 185,01 = 4,67002,
9,40490 ÷ 2 (кількість місяців) = 4,70245 —
середньомісячний коефіцієнт заробітної
плати.
Визначаємо заробітну плату для обчис
лення пенсії:
4,70245 × 928,81 грн (середня заробітна
плата за 2006 р.) = 4367,68 грн.
Отже, заробіток для обчислення пенсії
склав 4367,68 грн.
Розмір пенсії визначається у відсотках,
визначених органами медико-соціальної
експертизи, від отриманого заробітку.
У випадку втрати працездатності, ви
значеної органами МСЕК — 80 %, основний
розмір пенсії становитиме 3494,14 грн
(4367,68 грн × 80 %).

4) менше календарного місяця у 1986–
1990 рр. — за бажанням особи пенсія може обчислюватися із заробітної плати, одержаної за
роботу в зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час в одному з неповних календарних місяців роботи протягом цих років без додавання суми заробітної плати за період роботи
за межами зони відчуження.
У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на кількість
відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Якщо дні роботи припали на вихідні та святкові дні, розрахунок заробітної плати
проводиться в такому ж порядку, як і за роботу
в робочі дні, а доплата за вихідні та святкові дні,
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нарахована за фактично відпрацьований час,
з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати;
5) менше місяця та захворіла на променеву
хворобу — пенсія обчислюється згідно зі статтею 57 Закону № 796.
Якщо робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи в зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії
здійснюється з урахуванням того, що одна повна
вахта (не менш як 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.
У разі якщо кількість відпрацьованих днів у
неповному календарному місяці роботи становить більше ніж 25,4, пенсія обчислюється із заробітної плати за фактично відпрацьований час.
В усіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови Ради Міністрів
УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 р.
№ 207-7 (не більш як 400 крб на місяць), що
була визначена умовами оплати праці для осіб,
які безпосередньо брали участь у роботах,
пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і запобіганням забрудненню
навколишнього природного середовища, після
проведеного розрахунку додається до суми обчисленого заробітку.
Пенсії призваних на військові збори військо
возобов’язаних, які брали участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та працювали в зоні відчуження в 1986–1990 рр.,
призначаються із заробітної плати, яку вони
одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично відпрацьованого часу в зоні
відчуження, характеру виконуваної роботи,
місця і тривалості робочого дня (незалежно від
періоду проведення розрахунку оплати праці за
умови, якщо такий розрахунок проведено на
підставі первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із сумарною
кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за зонами небезпеки: у III зоні — 5,
II — 4, I — 3). При цьому в усіх випадках заробітна плата для розрахунку пенсії не має бути
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нижчою від фактично одержаної суми в зазначений період.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в
зоні відчуження у 1986–1990 рр. не може перевищувати 3 тис. крб.
Приклад
Гр. М. (інвалід ІІІ групи, втрата
працездатності — 60 %) працю
вав у зоні відчуження в червні 1986 р. За
робітна плата за вказаний період склала
3120 крб. У якому розмірі йому буде при
значено пенсію?
Для обчислення пенсії буде враховано за
робітну плату в розмірі 3000 крб.
Проводимо розрахунок заробітної плати
із застосуванням формульного підходу.
Визначаємо коефіцієнт заробітної пла
ти: 3000 крб ÷ 179 (показник середньо
місячної заробітної плати робітників та
службовців, зайнятих у галузях націо
нальної економіки, за місяць, за який роз
раховується коефіцієнт заробітної пла
ти, тобто за червень 1986 р.) = 16,75978
(середньомісячний коефіцієнт заробітної
плати, який враховується під час обчис
лення пенсії).
Визначаємо заробіток для обчислення пенсії: 16,75978 × 928,81 грн (середня заробіт
на плата (дохід) у середньому на одну за
страховану особу в цілому по Україні, з якої
сплачено страхові внески, за 2006 р., що
застосовується для обчислення пенсії від
повідно до Закону № 1058) = 15 566,65 грн.
Розмір пенсії становитиме: 9340 грн
(15 566,65 грн × 60 % — розмір відшкоду
вання фактичних збитків, визначений ор
ганами МСЕК).
До пенсії гр. М. призначається також до
даткова пенсія за шкоду, заподіяну здо
ров’ю, розмір якої становить 284,70 грн.
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Слід зазначити, що в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь вій
ськовослужбовці строкової служби, тобто сол
дати, заробітна плата яким не нараховувалась.
Як визначається розмір їх пенсії?

Розмір пенсії категорії
ліквідаторів-інвалідів
визначається з п’ятикратного
розміру мінімальної заробітної
плати, що був установлений на час
перебування в зоні відчуження
Розмір пенсії цій категорії ліквідаторів-інвалідів визначається з п’ятикратного розміру
мінімальної заробітної плати, що був установлений на час перебування в зоні відчуження.
Оскільки мінімальна заробітна плата в 1986 р.
становила 70 крб, заробіток для обчислення
пенсії буде визначено таким чином: 70 крб × 5 =
350 крб.
350 крб ÷ 179 крб (показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців,
зайнятих у галузях національної економіки, за
місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, тобто за 1986 р.) = 1,95531 (середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який
враховується під час обчислення пенсії).
Заробіток для обчислення пенсії: 1,95531 ×
928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому
по Україні, з якої сплачено страхові внески, за
2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону № 1058) = 1816,11 грн.
Розмір пенсії становитиме 1452,89 грн
(1816,11 грн × 80 % — розмір відшкодування фактичних збитків, визначений органами
МСЕК).
Крім періоду, за який враховується заробіток за роботу в зоні відчуження, та механізму
обчислення такого заробітку Порядком також
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встановлено мінімальний розмір пенсій, які
призначаються відповідно до статті 54 Закону
№ 796.
Мінімальний розмір пенсії визначається у
відсотках від прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, і становить:
1) для учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС:
 I групи інвалідності — 180 %;
 II групи інвалідності — 160 %;
 III групи інвалідності — 145 %;
2) для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
 I групи інвалідності — 150 %;
 II групи інвалідності — 125 %;
 III групи інвалідності — 110 %;
3) для дітей-інвалідів — 100 %.
Для непрацездатних членів сім’ї померлого
годувальника, які були на його утриманні, мінімальний розмір пенсії становить:
 на одного непрацездатного члена сім’ї —
50 % пенсії по інвалідності померлого годувальника;
 на двох і більше непрацездатних членів
сім’ї — 100 % пенсії по інвалідності померлого
годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.
Крім того, для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками аварії на Чорнобильській
АЕС, Порядком гарантовано мінімальну пенсійну виплату.
Так, якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи — 285 %, II груКадровик України
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пи — 255 %, III групи — 225 % прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, їм виплачується щомісячна державна
адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.
У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму.
Відповідно до статей 50, 51 Закону № 796
особам, віднесеним до категорій 1–4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду,
заподіяну здоров’ю.
Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здо
ров’ю, згідно з Порядком призначається в таких
розмірах:
1) особам, що належать до категорії 1:
 із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
інвалідам I групи — 474,5 грн;
інвалідам II групи — 379,6 грн;
інвалідам III групи — 284,7 грн;
 для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
інвалідам I групи — 341,64 грн;
інвалідам II групи — 227,76 грн;
інвалідам III групи — 170,82 грн;
2) особам, що належать до категорій 2–4:
 особам, що належать до категорії 2, —
170,82 грн;
 особам, що належать до категорії 3, —
113,88 грн;
 особам, що належать до категорії 4, —
56,94 грн;
3) дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн.
Крім того, згідно зі статтею 52 Закону № 796
сім’ям, які внаслідок Чорнобильської катастрофи втратили годувальника, до пенсії надається
щомісячна компенсація. Така компенсація призначається на кожного непрацездатного члена
сім’ї, який був на його утриманні.
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Право на щомісячну компенсацію в разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи мають непрацездатні члени сім’ї
годувальника, які були на його утриманні. При
цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними і утриманцями, визначаються відповідно до
Закону № 1058.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і
стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання в навчальних закладах, але не більш як до
досягнення ними 23-річного віку.
Відповідно до Порядку розмір щомісячної
компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи становить
113,88 грн.
Зупинимось на питанні, хто ж має видавати
довідки про заробітну плату за роботу в зоні
відчуження.
Згідно зі статтею 15 Закону № 796 довідки
про період роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, про заробітну
плату за цей період видаються підприємствами
за основним місцем роботи працівника або їхніми правонаступниками, які відповідно до законодавства з пенсійного забезпечення несуть
матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.
Оскільки після аварії на Чорнобильській АЕС
минуло понад 30 років і за цей час ліквідовано
чимало державних підприємств, колгоспів та радгоспів, з яких особи були відряджені на ліквідаційні роботи або призвані на військові збори через
військові комісаріати для участі в ліквідаційних
роботах, а документи вже передані на зберігання
до архівних установ і видати довідки про заробітну плату нікому, часто немає можливості обчислити пенсію по інвалідності чи у зв’язку з втратою
годувальника, виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження.
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Для врегулювання зазначеного питання постановою КМУ від 16 липня 2012 р. № 685 та
Постановою № 886 затверджено:
 Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату (грошове забезпечення), одержану особою за роботу (службу) у
зоні відчуження в 1986–1990 роках;
 Типове положення про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках.
Згідно із зазначеними постановами створено
центральні та регіональні комісії.
Розглянемо детальніше порядок видачі до
відок про заробітну плату за роботу в зоні відчуження відповідно до Постанови № 886.
Йдеться про осіб, які відряджалися на ліквідаційні роботи підприємствами або призивалися на військові збори, які передбачали саме
роботу в зоні відчуження, через військові комісаріати.
Центральна комісія по розгляду звернень
щодо видачі довідок про заробітну плату за
роботу в зоні відчуження саме цієї категорії
громадян створена при Міністерстві соціальної
політики України, регіональні комісії — при обласних державних адміністраціях.
Комісіями, за поданням райдержадміністрацій, розглядаються письмові заяви громадян
України із числа інвалідів внаслідок каліцтва або
захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівником за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 рр.
Отже, якщо підприємство, з якого особу
було відряджено на роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідовано без визначення правонаступника, а
документи передано на зберігання до архіву, то для отримання довідки про заробітну
плату за роботу в зоні відчуження така особа має звернутися до уповноваженої особи
районної державної адміністрації за місцем
проживання, надавши пакет документів, не-
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обхідних для розгляду на комісії, та відповідну заяву.
Слід зазначити, що регіональна комісія розглядає письмові заяви громадян про видачу довідки про заробітну плату, одержану за роботу
в зоні відчуження в 1986–1990 рр., лише якщо
підприємство ліквідовано без правонаступника. В інших випадках документи на комісію не
приймаються.
Разом із заявою для розгляду на комісії особа має надати уповноваженій особі райдержадміністрації копії таких документів:
 перереєстрованого посвідчення особи,
яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням оригіналів);
 архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством;
 особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки
підприємства про фактично виплачену у 1986–
1990 рр. заробітну плату в зоні відчуження, у
т. ч. за її складовими, із зазначенням суми та
дати виплати (за наявності);
 довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом
Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської
Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону
відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на
об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;
 документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження,
на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у
1986–1990 рр., визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);
 колективного договору або положення
про оплату праці, що були чинними на підприКадровик України

Пенсія в разі втрати годувальника

ємстві у відповідний період, інших документів
про умови та режим роботи підприємства та
заявника (із зазначенням змін, підсумованого
обліку робочого часу та облікового періоду —
місяць, квартал тощо), наказів по підприємству,
інших документів заявника;
 табеля обліку робочого часу заявника в
зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства,
у складі якого виконувалися роботи з ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому
зазначено час, фактично відпрацьований у зоні
відчуження заявником.
Копії документів, які подаються заявником,
засвідчуються в установленому порядку цент
ральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, де зберігаються оригінали таких документів.
Копія перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської
катастрофи (категорія 1), та вкладки до посвідчення засвідчення не потребує.
Голова регіональної комісії в день надходження письмової заяви забезпечує надсилання
до державного реєстратора запиту щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про
підприємство, з якого було відряджено (призвано на військові збори) заявника.
За результатами опрацювання поданих заявником документів регіональна комісія в місячний строк з дати реєстрації заяви приймає
рішення про достатність підстав для видачі довідки про заробітну плату. За бажанням заявника його може бути запрошено на засідання
регіональної комісії.
Рішення регіональної комісії оформляється
протоколом, який підписується її головою та
присутніми на засіданні членами.
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Довідка про заробітну плату видається протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу засідання регіональної комісії органом,
яким вона утворена, завіряється печаткою цього органу і є підставою для розгляду органами
Пенсійного фонду України питання проведення
перерахунку пенсії.
Якщо немає підстав для видачі довідки про
заробітну плату, копія рішення регіональної комісії в тижневий строк надсилається заявнику із
зазначенням причин відмови.
У разі незгоди з рішенням регіональної комісії
заявник може подати такій комісії заяву із запереченням щодо прийнятого рішення з вимогою передати документи на розгляд центральній комісії.
Регіональна комісія в триденний строк подає
заяву разом з документами заявника центральній комісії для розгляду та прийняття рішення.
Центральна комісія розглядає звернення
регіональної комісії щодо незгоди заявника з її
рішенням, а також розглядає подані регіональною комісією документи й приймає рішення на
черговому засіданні.
За наявності підстав для задоволення заяви
центральна комісія приймає рішення про видачу довідки про заробітну плату і повідомляє
про це протягом трьох робочих днів регіональну
комісію.
У разі прийняття центральною комісією рішення, яке збігається з рішенням регіональної
комісії, подальший розгляд документів щодо
видачі довідки про заробітну плату не здійснюється. Копія такого рішення в тижневий строк
надсилається заявникові.
Після прийняття рішення центральна комісія
в тижневий строк повертає документи заявника
на зберігання регіональній комісії.
Заявник у разі незгоди з прийнятим цент
ральною комісією рішенням має право оскаржити рішення комісії до суду.
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Строки призначення та розмір пенсії
Строки призначення пенсії по інвалідності
За статтею 83 Закону № 1788 пенсії призначаються з дня звернення за пенсією. Однак якщо
звернення за пенсією по інвалідності надійшло
не пізніше трьох місяців із дня встановлення
інвалідності, то пенсія призначається з дня встановлення інвалідності.

Визначення розміру пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності внаслідок трудового
каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи в таких
розмірах:
 інвалідам I групи — 70 %;
 інвалідам II групи — 60 %;
 інвалідам III групи — 40 % заробітку.
Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві
для цієї професії.

Максимальний розмір пенсії по
інвалідності
Максимальна пенсія не може перевищувати
трьох, а для працівників, зайнятих на підземних
роботах, на роботах з особливо шкідливими
умовами праці (за Списком №1), — чотирьох
мінімальних пенсій за віком. Згідно з постано-
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вою КМУ «Про підвищення розмірів трудових
пенсій» від 15 квітня 2003 р. № 544 ці розміри
відповідно становлять 150 та 200 грн.
Для окремих категорій пенсіонерів розміри
пенсій не мають перевищувати:
 для чоловіків, які мають стаж підземної
роботи від 10 до 15 років, та жінок, які мають
стаж підземної роботи від 7 років 6 місяців до
12 років 6 місяців, — 222 грн 80 коп.;
 для чоловіків, які мають стаж підземної
роботи від 15 до 20 років, та жінок, які мають
стаж підземної роботи від 12 років 6 місяців до
17 років 6 місяців, — 242 грн 80 коп.;
 для чоловіків, які мають стаж підземної
роботи від 20 років і більше, та жінок, які мають
стаж підземної роботи від 17 років 6 місяців і
більше, — 275 грн 80 коп.

Надбавки та підвищення до пенсії по
інвалідності
До пенсії по інвалідності встановлюються
надбавки та підвищення, передбачені різними
законами та постановами уряду (наприклад, за
наявності дітей віком до 18 років в інваліда,
який не працює, встановлюється надбавка утриманця в розмірі 150 грн на кожну дитину).

Мінімальний розмір пенсійної виплати
Постановою № 265 установлено, що в разі,
коли щомісячний розмір пенсійних виплат інва-
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лідам (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
сум індексації та інших доплат, встановлених
законодавством, крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається
щомісячна державна адресна допомога в сумі,
якої не вистачає до зазначеного прожиткового
мінімуму.
Згідно зі статтею 8 Закону № 345 мінімальний розмір 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 КМУ, встановлюється незалежно
від місця останньої роботи в розмірі не менш як
три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Розрахунок розміру пенсій інвалідам
загального захворювання
Законом № 1058 визначено порядок та умови
обчислення пенсій по інвалідності внаслідок
загального захворювання (у т. ч. каліцтва, не
пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
Залежно від ступеня втрати працездатності
визначено три групи інвалідності.
Причина, група, час настання інвалідності,
строк, на який встановлюється інвалідність,
визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після
припинення роботи.
Для того щоб пенсія по інвалідності була
призначена з дня встановлення інвалідності,
заяву на призначення пенсії слід надати до територіального управління Пенсійного фонду не
пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності. Якщо ж інвалід заяву на призначення

Спецвипуск № 2/2017

пенсії надасть пізніше — пенсію призначать із
дня звернення.
Умовою для призначення пенсій по інвалідності за нормами Закону № 1058 є наявність
страхового стажу від 1 до 15 років залежно від
віку інваліда та групи інвалідності.

Страховий стаж для призначення пенсії
Згідно зі статтею 32 Закону № 1058 особи,
визнані інвалідами, мають право на пенсію по
інвалідності, залежно від групи інвалідності, за
наявності такого страхового стажу на час
настання інвалідності або на день звернення за
пенсією:
 для інвалідів І групи:
до 25 років — 1 рік;
від 26 до 28 років — 2 роки;
від 29 до 31 року — 3 роки;
від 32 до 34 років — 4 роки;
від 35 до 37 років — 5 років;
від 38 до 40 років — 6 років;
від 41 до 43 років — 7 років;
від 44 до 48 років — 8 років;
від 49 до 53 років — 9 років;
від 54 до 59 років — 10 років;
 для інвалідів ІІ та ІІІ груп:
до 23 років включно — 1 рік;
від 24 до 26 років — 2 роки;
від 27 до 28 років — 3 роки;
від 29 до 31 року — 4 роки;
від 32 до 33 років — 5 років;
від 34 до 35 років — 6 років;
від 36 до 37 років — 7 років;
від 38 до 39 років — 8 років;
від 40 до 42 років — 9 років;
від 43 до 45 років — 10 років;
від 46 до 48 років — 11 років;
від 49 до 51 року — 12 років;
від 52 до 55 років — 13 років;
від 56 до 59 років — 14 років.
Особи, визнані інвалідами після досягнення
пенсійного віку, передбаченого статтею 26
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Закону № 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 15 років.
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в
масових акціях громадського протесту в Україні
з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за
євроінтеграцію та проти режиму Януковича
(Революції Гідності), в особи, яка звернулася за
медичною допомогою в період з 21 листопада
2013 р. по 30 квітня 2014 р., пенсія по інвалідності призначається незалежно від наявності
страхового стажу.

Зарахування до страхового і
пільгового стажу часу перебування на
інвалідності
Час перебування на інвалідності у зв’язку з
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком,
а також до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на
пільгових умовах і в пільгових розмірах (ст. 24
Закону № 1058).
Тобто після досягнення пенсійного віку, у т. ч.
на пільгових умовах, під час призначення пенсії
за віком час перебування на інвалідності з вказаних причин буде зараховано до страхового та
пільгового стажу, що дає право на таку пенсію.

Якщо інвалід не має необхідного
страхового стажу
Якщо інвалід не має достатньої кількості
страхового стажу та не належить до тих осіб, які
мають право на пенсію незалежно від його наявності, він може звернутися до управління праці
та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України «Про держав-
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ну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам» від 18 травня
2004 р. № 1727-IV.

Визначення розміру пенсії
Частиною першою статті 33 Закону № 1058
встановлено, що пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: інвалідам I групи — 100 % пенсії за
віком; інвалідам II групи — 90 % пенсії за віком;
інвалідам III групи — 50 % пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього ж Закону (враховуючи страховий стаж особи та заробіток, з якого сплачувалися внески).
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу зараховується також період
Приклад
Чоловіка визнано інвалідом ІІІ гру
пи від загального захворювання
в 50-річному віці. На час призначення
пенсії по інвалідності його страховий
стаж становив 31 рік. Оскільки пенсійний
вік, установлений статтею 26 Закону
№ 1058 — 60 років, до наявного страхо
вого стажу цього чоловіка під час при
значення пенсії по інвалідності додатково
зараховано 10 років. Отже, розмір його
пенсії визначається із страхового ста
жу 41 рік. Відповідно до статті 33 За
кону № 1058 пенсія по інвалідності буде
встановлена в розмірі 50 % пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28
цього ж Закону (враховуючи страховий
стаж 41 рік та заробіток, з якого сплачу
валися внески*).
* Порядок визначення заробітку для обчислення пенсії
визначено в статті 40 Закону № 1058.
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із дня встановлення інвалідності до досягнення
особою загальновстановленого пенсійного віку
(ст. 24 Закону № 1058).

Умови, за яких пенсія по інвалідності
може бути встановлена в розмірі пенсії
за віком
Згідно з частиною другою статті 33 Закону
№ 1058 непрацюючі інваліди ІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої
відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:
 у жінок — 20 років, у чоловіків — 25 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 46 років включно;
 у жінок — 21 рік, у чоловіків — 26 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 48 років включно;
 у жінок — 22 роки, у чоловіків — 27 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 50 років включно;
 у жінок — 23 роки, у чоловіків — 28 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 53 років включно;
 у жінок — 24 роки, у чоловіків — 29 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 56 років включно;
 у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років,
якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці
до 59 років включно.
Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, перед-

Увага!
Якщо пенсію по інвалідності було призначено
до 1 жовтня 2011 р., для встановлення пенсії
по інвалідності в розмірі пенсії за віком непрацюючому інваліду достатньо страхового
стажу в чоловіків — 25 років, у жінок — 20
років (за законодавством, що було чинним до
зазначеної дати).
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баченого статтею 26 Закону № 1058, та інваліди
III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за
віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28
цього ж Закону, за наявності страхового стажу в
чоловіків — 35 років, у жінок — 30 років.
Приклад
Чоловіка визнано інвалідом ІІІ гру
пи від загального захворювання в
50-річному віці. На час призначення пен
сії по інвалідності його страховий стаж
становив 31 рік. Отже, розмір його пенсії
по інвалідності в розмірі пенсії за віком
визначено із страхового стажу 31 рік.

У разі обчислення пенсії по інвалідності в
розмірі пенсії за віком період із дня встановлення інвалідності до досягнення особою загальновстановленого пенсійного віку до страхового
стажу, з урахуванням якого обчислюється пенсія за віком, не зараховується, оскільки в цьому
випадку встановлюється 100 % призначеної
пенсії за віком, а не 90 % чи 50 % відповідно до
ІІ чи ІІІ групи.

Строки призначення пенсії
У статті 45 Закону № 1058 визначено, що пенсія
по інвалідності призначається з дня звернення.
При цьому якщо звернення за пенсією відбулося
не пізніше трьох місяців із дня встановлення
інвалідності, пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.
У такому самому порядку призначається
пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком,
якщо вимоги частини другої статті 33 Закону
№ 1058 (звільнення з роботи та наявність
необхідного страхового стажу) виконані на
день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо зазначені вимоги
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Увага!
Якщо пенсію інваліду було призначено в період роботи, а через деякий час він звільнився,
йому протягом трьох місяців із дня звільнення слід звернутися до органів Пенсійного
фонду із заявою щодо права та доцільності
обчислення його пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Тобто він може отримувати не 90 % чи 50 % пенсії за віком, а 100 %.

виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії
по інвалідності.
Слід також зазначити, що в разі працевлаштування інвалід має повідомити про це орган
Пенсійного фонду.

Порядок подовження та припинення
виплати пенсій чи зміни їх розмірів
Статтею 35 Закону № 1058 установлено, що в
разі зміни групи інвалідності пенсія в новому
розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.
Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи,
пенсія виплачується за попередньою групою до
кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.
У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія виплачується до
кінця місяця, по який встановлено інвалідність.
Але якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у
визначений для цього строк, виплата пенсії по
інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала
з’явитися на повторний огляд.
Якщо строк повторного огляду медикосоціальної експертизи інвалідом пропущено з
поважних причин або в разі визнання його
знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності
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відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як
за три роки, якщо орган медико-соціальної
експертизи визнає її за цей період інвалідом.
При цьому якщо під час повторного огляду
інваліда переведено на іншу групу інвалідності
(вищу або нижчу), пенсія за зазначений період
виплачується за попередньою групою інвалідності.
Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він
не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на
повторний огляд без поважних причин, то в разі
наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після
припинення виплати пенсії минуло не більше
п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.
Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти територіальні органи
Пенсійного фонду про результати повторного
огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений
огляд.
Приклад
Особа була визнана інвалідом
загального захворювання ІІІ гру
пи по 31 листопада 2014 р. У зв’язку із
сімейними обставинами на переогляд
своєчасно не з’явилася, а пройшла огляд
лише 25 травня 2016 р. При цьому орга
ни МСЕК не визнали, що з 1 грудня 2014 р.
до дня огляду ця особа була інвалідом.
Ураховуючи зазначене, особа втратила
пенсію за період з 1 грудня 2014 р. до 25
травня 2016 р., за який органами МСЕК
не було підтверджено інвалідність.

Кадровик України
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Встановлення надбавок та підвищень
до пенсій
Приклад
Непрацюючий інвалід, який має
дитину віком до 18 років, має пра
во на встановлення до своєї пенсії по ін
валідності надбавки на утриманця. Роз
мір такої надбавки до пенсії становить
150 грн (вона виплачується на кожну ди
тину віком до 18 років).

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення,
додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги
перед Україною, якщо інвалід має на них право
відповідно до чинного законодавства.

Мінімальна пенсійна виплата інваліда
Розмір пенсії залежить від страхового
стажу та заробітку особи. При цьому якщо
розмір пенсійної виплати інваліда, обчислений
з його страхового стажу і заробітку з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат
до пенсії (за винятком пенсії за особливі заслуги перед Україною), не досягає прожиткового
мінімуму, установленого для осіб, які втратили
працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої
не вистачає до зазначеного прожиткового

Увага!
Згідно зі статтею 7 Закону № 1801 у 2017 р.
прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність, встановлено в таких розмірах: з 1 січня 2017 р. — 1247 грн, з 1 травня — 1312 грн, з 1 грудня — 1373 грн. Отже,
з травня та грудня 2017 р. буде проведено
перерахунок пенсій.
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мінімуму. Це передбачено пунктом 1 Постанови № 265.
У разі збільшення розміру прожиткового
мінімуму пенсійна виплата перераховується.

Перерахунок пенсії по інвалідності, якщо
після її призначення особа продовжує
працювати
Якщо після призначення пенсії по інвалідності особа продовжує працювати, вона має
право на перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону № 1058. Такий
перерахунок проводиться кожні два роки за
заявою пенсіонера.
При цьому підвищення розміру пенсії по
інвалідності можливе у випадку, коли пенсіонер-інвалід за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії отримував більший розмір заробітної плати, що сприяє
підвищенню коефіцієнта заробітку і як наслідок — розміру пенсії.
Якщо ж коефіцієнт заробітку зменшується,
то і сенсу в такому перерахунку немає, оскільки страховий стаж до досягнення особою пенсійного віку вже було зараховано під час призначенні пенсії по інвалідності. А отже,
перерахунок пенсії краще не проводити, а врахувати цей стаж та заробіток під час майбутнього переведення з пенсії по інвалідності на
пенсію за віком. Адже статтею 45 Закону
№ 1058 передбачено: якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала
працювати та набула не менш як 24 місяці
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від
перерв у роботі, під час переведення вперше з
пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід),
визначена частиною другою статті 40 цього
Закону для призначення пенсії (за три календарні роки, що передують року звернення за
призначенням пенсії за віком).
Статтею 47 Закону № 1058 передбачено, що
тимчасово, по 31 грудня 2017 р.:
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 особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів
війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на
яких поширюється дія пункту 1статті 10 Закону
№ 3551), які обіймають посади державної
служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених
законами України «Про прокуратуру», «Про
судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/
щомісячне довічне грошове утримання не
виплачуються;

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються
органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством
 у період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів
війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на
яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше
150 % прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність.
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до Закону № 1058 поновлюється.
Тобто для інвалідів ІІІ групи, якщо вони не
віднесені до інвалідів війни чи не мають статусу
учасника бойових дій або не є особами, на яких
поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону
№ 3551(члени сімей загиблих військовослужбовців), встановлено особливий порядок виплати пенсії в період, коли вони працюють та якщо
розмір їх пенсії перевищує 150 % прожиткового
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мінімуму, встановленого для осіб, які втратили
працездатність.

Пенсія по інвалідності внаслідок
трудового каліцтва чи професійного
захворювання
Документ про інвалідність
Причина, група, час настання інвалідності,
строк, на який встановлюється інвалідність,
визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.
Отже, документом, який підтверджує
встановлення інвалідності, є довідка МСЕК
про визнання особи інвалідом. Крім того, до
заяви про призначення пенсії по інвалідності
внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання додається копія акта про
нещасний випадок на виробництві (форма
Н-1), акта про розслідування нещасного
випадку (аварії), що стався (сталася) (форма
Н-5), акта розслідування професійного захворювання (форма П-4).

Призначення пенсії по інвалідності від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання
Частиною третьою статті 30 Закону № 1058
передбачено, що пенсія по інвалідності від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання та в разі втрати годувальника з цих причин призначається відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня
1999 р. № 1105-XIV.
Оскільки до зазначеного закону не внесено
відповідні зміни, такі пенсії призначають
рай(міськ) управління Пенсійного фонду за нормами Закону № 1788.
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Пенсія за особливі
заслуги перед Україною

К

атегорії громадян, які мають право на
встановлення пенсії за особливі заслуги
перед Україною, визначені статтею 1
Закону № 1767.
Так, згідно з вказаною статтею така пенсія
встановлюється громадянам України, а саме:
 героям України, особам, нагородженим
орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці,
особам, нагородженим 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, повним
кавалерам ордена «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР», особам, відзначеним почесним званням України, колишніх
Союзу РСР та Української РСР «народний»;
 ветеранам війни, нагородженим за бойові
дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю
Ушакова, незалежно від часу нагородження;
 видатним спортсменам — переможцям
Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам
світу та Європи;
 космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів
літаків;
 народним депутатам України, депутатам
колишніх Союзу РСР та Української РСР, чле-
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нам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;
 особам, відзначеним почесним званням
України, колишніх Союзу РСР та Української
РСР «заслужений», державними преміями
України, колишніх Союзу РСР та Української
РСР, нагородженим одним з орденів України
або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня
1992 р. було встановлено персональні пенсії
союзного чи республіканського значення;
 депутатам — чотирьох і більше скликань
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських
рад міст обласного значення в Україні та в
колишній Українській РСР;
 матерям, які народили п’ятеро і більше
дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо
в разі смерті матері або позбавлення 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.
Слід зауважити, що особам, зазначеним у
пунктах 1, 3–5, пенсії за особливі заслуги встановлюються Пенсійним фондом.
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Особам, зазначеним у пунктах 2, 6–8 статті 1
Закону № 1767, пенсії за особливі заслуги встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері пенсійного забезпечення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Для порушення клопотання про встановлення
пенсії за особливі заслуги перед Україною особа
має звернутися до управління Пенсійного фонду
за місцем проживання з відповідною заявою та
необхідними документами.
До заяви про порушення клопотання про
встановлення пенсії за особливі заслуги перед
Україною додаються такі документи:
 копія паспорта;
 копії документів, що підтверджують особ
ливі заслуги;
 копії документів, що підтверджують стаж
роботи;
 копія свідоцтва про шлюб (за потреби);
 копії свідоцтв про народження дітей (для
багатодітних матерів);
 копія свідоцтва про смерть (у разі призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника).
Пенсія за особливі заслуги призначається з дня
звернення за встановленням пенсії, але не раніше
дати набрання чинності положеннями Закону
№ 1767, що встановлює право на таку пенсію.
Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийняття заяви
про порушення клопотання про встановлення
пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними
документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і
при цьому подаються всі необхідні документи, то
днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, вказана на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. Якщо
до заяви додані не всі необхідні документи,
орган, що здійснює підготовку документів для
встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи мають бути подані
додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше
трьох місяців із дня повідомлення про необхід-
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ність подання додаткових документів, то днем
звернення за встановленням пенсії за особливі
заслуги вважається день прийняття або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.
Пенсія за особливі заслуги встановлюється як
надбавка до розміру пенсії, на яку має право
особа згідно із законом, у розмірах від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність, незалежно від розміру пенсій.
Розмір надбавки визначається відповідними
комісіями залежно від заслуг особи.
Якщо особа одночасно має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах статті 1 Закону
№ 1767, призначається та надбавка, яка є більшою в максимальному розмірі.
Крім того, в разі смерті особи, яка мала право
на пенсію за особливі заслуги відповідно до статті
1 Закону № 1767, непрацездатні члени сім’ї
померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії. Згідно зі статтею 36 Закону № 1058
такими особами є:
 чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони
є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;
 діти померлого годувальника (у т. ч. діти, які
народилися до спливу 10 місяців із дня смерті
годувальника), які не досягли 18 років або старші
цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;
 діти, які навчаються за денною формою
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також
професійно-технічних, вищих навчальних зак
ладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років, та діти-сироти — до досягнення
ними 23 років незалежно від того, навчаються
вони чи ні;
 чоловік (дружина), а в разі їх відсутності —
один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся
померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.
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ПенсіЯ за особливі заслуги перед Україною

Надбавка встановлюється в таких розмірах: за
наявності одного непрацездатного члена сім’ї —
70 %, двох і більше — 90 % надбавки до пенсії
померлого годувальника або надбавки до пенсії,
що могла бути йому встановлена.
У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу
органів і підрозділів цивільного захисту, особи
начальницького складу податкової міліції, особи
начальницького або рядового складу Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового
складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при виконанні
службових обов’язків під час проходження військової служби, в Національній поліції, органах
внутрішніх справ, державній пожежній охороні,
органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку
та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаного під час виконання цих обов’язків, і
були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР,
зазначеними в статті 1 Закону № 1767, непраце
здатні члени сім’ї померлого, зазначені в статті 36
Закону № 1058 та статті 30 Закону № 2262, мають
право на встановлення до пенсії надбавки в таких
розмірах: за наявності одного непрацездатного
члена сім’ї — 70 %, двох і більше — 90 % від 35 %
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які
втратили працездатність.
Із збільшенням прожиткового мінімуму,
визначеного для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії, здійснюють
перерахунок надбавки із нового прожиткового
мінімуму з урахуванням встановленого відповідними комісіями відсотку надбавки.
Надбавки до пенсій встановлюються в зазначених нижче відсотках від прожиткового мініму-
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му, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
 від 40 % до 35 % — Героям України, особам,
нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні,
Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим 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, повним
кавалерам ордена «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР», особам, відзначеним
почесним званням України, колишніх Союзу РСР
та Української РСР «народний»; матерям, які
народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до
шестирічного віку;
 від 35 % до 25 % — ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу
нагородження; видатним спортсменам — переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор,
Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам
світу та Європи; космонавтам, які здійснили політ
у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків; народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та уряду колишньої Української РСР;
 від 25 % до 20 % — особам, відзначеним
почесним званням України, колишніх Союзу РСР
та Української РСР «заслужений», державними
преміями України, колишніх Союзу РСР та
Української РСР; нагородженим одним з орденів
України або колишнього Союзу РСР, Почесною
грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР або Грамотою Президії Верховної Ради
Української РСР, а також особам, яким до 1 січня
1992 р. було встановлено персональні пенсії
союзного чи республіканського значення; депутатам — чотирьох і більше скликань Верховної Ради
АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських рад, районних, районних у містах, міських
рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР.
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Пенсійне забезпечення
державних службовців

З

1 травня 2016 р. набрав чинності Закон
№ 889, статтею 90 якого визначено, що
пенсійне забезпечення державних
службовців здійснюється за нормами
Закону № 1058. Проте Прикінцевими положеннями Закону № 889 передбачено певні
особливості пенсійного забезпечення державних службовців.
Згідно з пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 втратив чинність Закон № 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і
12 цього розділу.
Пунктами 10 та 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 встановлено
право державних службовців, за певних умов,
на призначення пенсії за віком відповідно до
статті 37 Закону № 3723.
Одразу необхідно зазначити, що пенсії по
інвалідності та в разі втрати годувальника, а
також пенсії за віком особам, які не мають
права на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723, призначаються за нормами Закону № 1058, як передбачено статтею 90
Закону № 889.
Також Закон № 889 не передбачає проведення перерахунку раніше призначених пенсій.
На призначення пенсії за Законом № 889 у
порядку, визначеному для осіб, які мають не
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менш як 20 років стажу роботи на посадах,
віднесених до категорій посад державних
службовців (ст. 37 Закону № 3723) можуть
розраховувати дві категорії осіб:
 державні службовці, які на день набрання чинності Законом № 889 (1 травня 2016 р.)
обіймають посади державної служби та мають
не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами КМУ. Слід зазначити, що
в цьому випадку особа має набути 10 років
стажу на посадах державної служби саме на
1 травня 2016 р. Якщо на вказану дату особа
набула, наприклад, 9 років 11 місяців стажу на
посадах, віднесених до категорій посад державної служби і, продовжуючи працювати на
посаді державної служби, набуває 10 років
стажу після 1 травня 2016 р., права на пенсію
за нормами статті 37 Закону № 3723 така
особа не матиме;
 особи, які на день набрання чинності
Законом № 889 мають не менш як 20 років
стажу на посадах, віднесених до відповідних
категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723 та актами
КМУ.
Необхідно зауважити, що для того щоб
мати право на пенсію відповідно до статті 37
Закону № 3723, особі не обов’язково працю-
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вати на посаді державної служби на час
досягнення пенсійного віку.
Статтею 25 Закону № 3723 визначено сім
категорій посад державних службовців,
залежно від яких встановлювались ранги
державних службовців.
Якщо в статті 25 Закону № 3723 не визначено певний державний орган, посади в
якому віднесено до відповідних категорій
посад державної служби, під час визначення
права особи на пенсію державного службовця слід керуватися нормативно-правовими
актами (постановами та розпорядженнями
КМУ), якими в подальшому було віднесено
такі посади до посад державної служби.
Для визначення права особи на призначення пенсії за Законом № 889 слід за записами трудової книжки, а в необхідних випадках — і з долученням інших документів, аналізувати відповідність посади, яку обіймає
особа, посадам, визначеним у статті 25 Закону № 3723 та актах КМУ.
Основним критерієм, за яким слід визначати можливість зарахування того чи іншого
періоду роботи особи на посаді державного
службовця до стажу, який дає право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723, є встановлення за посадою відповідного рангу.
У пункті 4 Порядку обчислення стажу
державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 р. № 229,
зазначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті
46 Закону № 889, якою визначено посади,
робота на яких зараховується до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за
вислугу років, надання додаткової оплачу
ваної відпустки.
Таким чином, стаття 46 Закону № 889 та
зазначений Порядок не застосовуються для
визначення стажу, який дає право на пенсію
відповідно до статті 37 Закону № 3723.
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Слід зауважити, що час роботи в органах
місцевого самоврядування, у т. ч. на виборних посадах, зараховується до стажу роботи,
який дає право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 до 4 липня
2001 р., тобто по дату набрання чинності
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р.
№ 2493-III. До вказаної дати відповідно до
постанови КМУ «Про віднесення посад праПриклад
Гр. К. у період із січня 1996 р. по бе
резень 2009 р. працював на посаді
секретаря селищної ради (виборна посада
в органах місцевого самоврядування), з
16 квітня 2009 р. по 26 травня 2016 р. –
на посаді начальника відділу державної
адміністрації (посада віднесена до кате
горій посад державної служби). Зважа
ючи на те, що відповідно до пункту 10
Прикінцевих та перехідних положень За
кону № 889 право на призначення пенсії
відповідно до статті 37 Закону № 3727
мають державні службовці, які станом
на 1 травня 2016 р. обіймають посади
державної служби і мають не менш як
10 років стажу на посадах, віднесених до
відповідних категорій посад державних
службовців, визначених статтею 25 За
кону № 3723 та актами КМУ, гр. К. має
право на пенсію за Законом № 3727. До
стажу, який дає право на цей вид пенсії,
зараховано період роботи на виборній
посаді — секретар сільської ради з січ
ня 1996 р. по 3 липня 2001 р. включно та
робота в період з 16 квітня 2009 р. по 26
травня 2016 р. Період роботи з 4 липня
2001 р. по березень 2009 р. не зараховано
до стажу, який дає право на пенсію дер
жавного службовця, оскільки з 4 липня
2001 р. вказана посада є посадою органу
місцевого самоврядування.
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цівників місцевих Рад народних депутатів та
їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців» від 18
квітня 1994 р. № 239, яка втратила чинність,
посади працівників місцевих рад народних
депутатів та їх виконавчих комітетів було віднесено до відповідних категорій посад державних службовців та присвоєно їм ранги
державних службовців.
Приклад
Гр. М. у період з квітня 1992 р. по бе
резень 2005 р. працював на посадах
головного спеціаліста, начальника відділу
районної державної адміністрації, з квіт
ня 2005 р. по липень 2014 р. — начальником
відділу обласної державної адміністрації.
Зазначені посади, як районної, так і облас
ної адміністрації, віднесені до категорій
посад державної служби. Оскільки станом
на 1 травня 2016 року гр. М. відпрацював
на посадах, віднесених до відповідних ка
тегорій посад державної служби, понад
20 років, після досягнення пенсійного віку
він матиме право на пенсію відповідно до
статті 37 Закону № 3723.

Пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723
особам, які з урахуванням вимог, визначених у
пунктах 10 та 12 Прикінцевих та перехідних
положень Закону № 889, мають право на їх
призначення, призначаються за умови досягнення пенсійного віку для чоловіків — 62 роки,
для жінок — віку, встановленого статтею 26
Закону № 1058, та за наявності страхового
стажу: для чоловіків — 35 років, для жінок —
30 років.
До досягнення 62-річного віку право на
пенсію за віком мають державні службовці —
чоловіки 1955 року народження і старші
після досягнення ними такого віку:
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 60 років — які народилися по 31 грудня
1952 р.;
 60 років 6 місяців — які народилися з
1 січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;
 61 рік — які народилися з 1 січня 1954 р.
по 31 грудня 1954 р.;
 61 рік 6 місяців — які народилися з
1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.
Пенсія державним службовцям призна
чається з дати звернення, але не раніше
дати виникнення права на неї в розмірі 60 %
суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, а особам, які на час
звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати
працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до
якої включаються всі види оплати праці,
з якої було сплачено єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Під час визначення заробітку для обчислення пенсії відповідно до статті 37 Закону
№ 3723 посадовий оклад та надбавки за ранг
і вислугу років враховуються в розмірах,
установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до
неї, якщо в державному органі немає відповідних посад державної служби).
Інші виплати (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) враховуються
за будь-які 60 календарних місяців роботи на
посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 1 травня 2016 р. Середньомісячна
сума зазначених виплат за 60 календарних
місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. Якщо на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби почи-
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наючи з 1 травня 2016 р., то середньомісячна
сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 р. За
бажанням особи неповні місяці роботи на
посаді державної служби враховуються як
повні.
Для державних службовців, які звернулися
за призначенням пенсії в травні 2016 р., а також осіб, які не працювали з 1 травня 2016 р.
на посадах державної служби, сума виплат
(крім посадових окладів, надбавок за ранг та
вислугу років) визначається з розрахунку
таких виплат за травень 2016 р. як повний
місяць.
Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому
періоді.
Особам, які мають не менш як 20 років
стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на
момент виходу на пенсію не перебувають на
державній службі, за їх бажанням, розмір
виплат (крім посадового окладу, надбавок за
ранг і вислугу років) може визначатися в
середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії,
але не раніше травня 2016 р., за відповідною
(прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.
Приклад
Другого березня 2017 р. за призна
ченням пенсії відповідно до стат
ті 37 Закону № 3723 звернулася гр. В.
Згідно із записами в трудовій книжці вона
працювала в період з 20 квітня 2001 р. по
1 березня 2017 р. на посаді, яка дає право
на призначення пенсії державного служ
бовця. До заяви надано довідку про заро
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бітну плату станом на 2 березня 2017 р.,
згідно з якою посадовий оклад становить
5900 грн, надбавки за ранг — 200 грн та
надбавки вислугу років — 2655 грн (45 %
від посадового окладу). При цьому в серп
ні 2016 р. була виплачена матеріальна до
помога в розмірі 4500 грн.
Під час визначення заробітку для обчис
лення пенсії на день звернення за при
значенням пенсії буде враховано: по
садовий оклад — 5900 грн, надбавку за
ранг — 200 грн, надбавку за вислугу ро
ків — 2655 грн. Також буде врахована ма
теріальна допомога на оздоровлення —
375 грн. Слід зауважити, що матеріальна
допомога на оздоровлення враховується в
частині, що відповідає кількості місяців
у розрахунковому періоді, а саме: 4500 ÷
12 = 375 грн. Оскільки виплати (крім по
садового окладу, надбавок за ранг та ви
слугу років) враховуються починаючи з 1
травня 2016 р., то матеріальна допомо
га в сумі 375 грн буде врахована за тра
вень — грудень і визначена шляхом поділу
на 8 (4500 грн ÷ 12 × 8 ÷ 8). Сума заробіт
ку для обчислення пенсії складе 9130 грн.
Відповідно розмір пенсії становитиме
5478 грн (9130 грн × 60 %).

Приклад
У березні поточного року за приз
наченням пенсії державного служ
бовця звернувся гр. С. Згідно із записами в
трудовій книжці він у період з 28 лютого
1993 р. по 22 травня 2016 р. працював на
посаді начальника відділу міністерства,
тобто має понад 20 років стажу роботи
на посадах, віднесених до відповідних ка
тегорій посад державної служби, що дає
йому право на призначення пенсії відповід
но до статті 37 Закону № 3723. Оскільки
гр. С. має понад 20 років стажу роботи
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на посаді державного службовця та на
момент звернення за призначенням пен
сії не працює на посаді державної служби,
розмір виплат (крім посадового окладу,
надбавок за ранг та вислугу років) може
бути визначений за його бажанням:
 у середніх розмірах відносно визна
чених законодавством таких виплат за
місяць, що передує місяцю звернення за
призначенням пенсії, тобто за лютий
2017 р., за відповідною (прирівняною) по
садою (посадами) за останнім місцем ро
боти на державній службі;
 або за травень 2016 р. як за повний мі
сяць.

Приклад
Гр. Я. 25 лютого 2017 р. звернувся
за призначенням пенсії державно
го службовця. Згідно із записами в тру
довій книжці на момент набуття чин
ності Законом № 889 працював на посаді
державної служби та має 10 років стажу
роботи на посадах, віднесених до відпо
відних категорій посад державної служби
(станом на 1 травня 2016 р.). Звільнений
з посади державної служби 23 лютого
2017 р. Для призначення пенсії надав до
відку про розмір посадового окладу, над
бавок за ранг та вислугу років. Розміри
інших виплат (надбавка за високі досяг
нення в праці та премія) надані за період
з 1 травня 2016 р. по лютий 2017 р. При
цьому гр. Я. виявив бажання під час ви
значення заробітку для обчислення пенсії
врахувати надбавку за високі досягнення
в праці та премію за лютий 2017 р.
Пунктом 4 Порядку призначення пенсій
деяким категоріям громадян, затвер
дженого постановою КМУ від 14 вересня
2016 р. № 622, чітко визначено, що розмір
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виплат (крім посадових окладів, надбавок
за ранг та вислугу років), які включають
ся в заробіток для обчислення пенсії, ви
значається саме за період роботи на по
саді державної служби підряд перед звер
ненням за пенсією. Оскільки звернення за
призначенням пенсії надійшло в лютому,
надбавка за високі досягнення в праці та
премія будуть враховані по січень включ
но. Вказані виплати могли б бути вра
ховані в заробіток для розрахунку пенсії
у випадку, якщо б гр. Я. за призначенням
пенсії державного службовця звернувся в
березні 2017 р.

Приклад
За призначенням пенсії відповідно
до статті 37 Закону № 3723 як
особа, яка має 20 років стажу роботи на
посадах, віднесених до відповідних кате
горій посад державної служби, 28 лютого
2017 р. звернулась гр. Ч., яка досягла пен
сійного віку 15 грудня 2016 р. Оскільки на
посаді державної служби вона працювала
по 31 січня 2017 р., для призначення пен
сії було надано довідку, в якій зазначено
посадовий оклад — 3963 грн, надбавку за
ранг — 400 грн, надбавку за вислугу ро
ків — 1981,50 грн, а також було надано
довідку про інші виплати, в якій зазначено
суму премії в липні та серпні 2016 р. —
1585,20 грн і 1981,50 грн відповідно.
Визначимо заробіток для розрахунку
пенсії, врахувавши: посадовий оклад —
3963 грн, надбавку за ранг — 400 грн,
надбавку за вислугу років — 1981,50 грн,
премію — 396,30 грн (3566,70 грн ÷ 9,
оскільки премії враховуються за період
починаючи з 1 травня 2016 р., то й їх сума
визначається шляхом поділу на відповід
ну кількість місяців, у цьому випадку – за
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період з травня 2016 р. по січень 2017 р.).
Разом — 6740,80 грн. Розмір пенсії стано
витиме 4044,48 грн.
У терміни, визначені статтею 45 Зако
ну № 1058, особі буде призначено пенсію
за віком відповідно до вказаного Закону.
Однак зважаючи на той факт, що особа
працювала на посаді державної служби
по 31 січня 2017 р., право на її виплату
вона набула з 1 лютого 2017 р. Пенсія
відповідно до статті 37 Закону № 3723
призначатиметься з дати звернення за її
призначенням.
Постановою правління Пенсійного фонду
України «Про форми довідок про заробітну
плату для призначення пенсії державним службовцям» від 17 січня 2017 р. № 1-3 затвердже
но форми довідок про заробітну плату для призначення згідно з пунктами 10 і 12 розділу ХІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону
№ 889 пенсії відповідно до статті 37 Закону
№ 3723:
 форму довідки про складові заробітної
плати для призначення пенсії державного службовця (посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років);
 форму довідки про складові заробітної
плати для призначення пенсії державного службовця (за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією);
 форму довідки про складові заробітної
плати для призначення пенсії особі, яка має не
менше як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і
яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби.
Вказана постанова правління Пенсійного
фонду України набрала чинності з 24 березня
2017 р.
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Проте слід враховувати порядок виплати
пенсій, який діє по 31 грудня 2017 р., згідно з
яким особам, які обіймають посади державної
служби, визначені Законом № 889, а також
працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру»,
«Про судоустрій і статус суддів», пенсії не
виплачуються.
Зазначений порядок не поширюється на
інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи,
учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551, та
осіб, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист» від 24 березня 1998 р.
№ 203/98-ВР.
У період роботи на інших посадах/роботах
пенсія, призначена відповідно до статті 37
Закону № 3723 (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує
150 % прожиткового мінімуму, встановленого
для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру,
але не менше 150 % прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили праце
здатність.
Тобто особі, яка має посвідчення, наприк
лад, ветерана військової служби та працює на
посаді державної служби, пенсія виплачується
в повному обсязі, а в період роботи на іншій
посаді, наприклад інженера, пенсія, розмір
якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуватиметься в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150 %
прожиткового мінімуму, встановленого для
осіб, які втратили працездатність.
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І

з 16 січня 2016 р. набрав чинності Закон
№ 848, який передбачає певні зміни в пенсійному забезпеченні наукових (науковопедагогічних) працівників.
Слід зазначити, що умови, за яких призначається така пенсія, не змінилися: досягнення певного віку, наявність наукового (для чоловіків — 20
років, для жінок — 15 років) та страхового (для
чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) стажу.
Залишився незмінним і пенсійний вік, після
досягнення якого особа може розраховувати на
призначення наукової пенсії, а саме: для чоловіків — 62 роки, для жінок — пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону № 1058.
До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки — наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого
віку:
 60 років — які народилися до 31 грудня
1952 р. включно;
 60 років 6 місяців — які народилися з
1 січня 1953 р. до 31 грудня 1953 р. включно;
 61 року — які народилися з 1 січня 1954 р.
до 31 грудня 1954 р. включно;
 61 року 6 місяців — які народилися з
1 січня 1955 р. до 31 грудня 1955 р. включно.
Законом № 848 розширено перелік посад
наукових працівників, до якого віднесено, зокрема, такі посади:
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 радника при дирекції наукової установи;
 члена Президії Національної академії наук
України або національної галузевої академії
наук;
 радника Президії Національної академії
наук України або національної галузевої академії;
 провідного редактора наукового видавництва, періодичного наукового видання.
Крім того, передбачено, що до стажу наукової (науково-педагогічної) роботи зараховується час роботи на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України,
а також час навчання в аспірантурі (докторські
програми) третього рівня вищої освіти та наукової роботи за спеціальністю за кордоном, за
умови збереження громадянства, сплати страхових внесків відповідно до Закону № 2464 та
перерви між завершенням навчання (роботи) за
кордоном та відновленням навчання (роботи) в
Україні не більше трьох місяців.
Статтею 34 Закону № 848 передбачено, що
наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними
закладами) на наукове стажування, у т. ч. довгострокове, до інших наукових установ та вищих
навчальних закладів, у т. ч. за кордон на строк до
двох років.
При цьому час наукового стажування, у т. ч.
в іноземній науковій установі (вищому навчаль-

Кадровик України

Пенсія науковцям

ному закладі), зараховується до наукового
стажу за умови сплати страхових внесків відповідно до Закону № 2464.
Слід звернути увагу, що до стажу наукової
роботи зараховується також час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 КЗпП. Йдеться про
працівників, звільнених від роботи внаслідок
обрання їх на виборні посади в державні органи,
а також партійні, профспілкові, кооперативні та
інші громадські організації (далі — виборні
посади). Час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на виборних посадах зараховується до наукового стажу за умови, що виборній роботі безпосередньо передувала і після неї
слідувала робота на посаді наукових та науковопедагогічних працівників або робота особи, яка
Приклад
Гр. А. має науковий ступінь канди
дата педагогічних наук. У період з
28 квітня 1987 р. по 17 липня 1995 р. пра
цював вчителем у школі, з 20 липня 1995 р.
по 28 лютого 2002 р. — на виборній поса
ді у профспілковій організації, з 2 березня
2002 р. по 18 січня 2016 р. — у школі на
посаді вчителя. За умови документально
го підтвердження (довідка), що в період з
28 квітня 1987 р. по 17 липня 1995 р. та з
2 березня 2002 р. по 18 січня 2016 р. гр. А.
працював у школі (назва школи) на посаді
вчителя за спеціальністю (найменування
спеціальності) відповідно до групи спеці
альностей (найменування групи спеціаль
ностей) галузі науки (найменування га
лузі науки), за якою присуджено науковий
ступінь кандидата наук, до стажу науко
вої роботи, який дає право на призначення
пенсії відповідно до Закону № 848, будуть
зараховані як період роботи на посаді вчи
теля в школі, так і час роботи на виборній
посаді.
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має науковий ступінь і працювала (продовжує
працювати) за спеціальністю відповідно до
групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь.
Пенсії науковим (науково-педагогічним)
працівникам призначаються в розмірі 60 % суми
заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески).
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу
на посадах наукового (науково-педагогічного)
працівника починаючи з 1 липня 2000 р.
Тобто враховується вся заробітна плата за
період роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах як за основним місцем роботи, так
і за сумісництвом.
Якщо період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника
починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як
60 календарних місяців, для обчислення пенсії
також враховується заробітна плата за основ
ним місцем роботи за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу на посадах наукового
(науково-педагогічного) працівника підряд до
1 липня 2000 р. незалежно від перерв.
Зауважимо, що заробітна плата до 1 липня
2000 р., отримана за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах за сумісництвом,
не враховується в розрахунок пенсії.
Норма щодо проведення «оптимізації» заробітної плати залишилася незмінною. За вибором особи, яка звернулася за призначенням
пенсії, з періоду, за який враховується заробітна
плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови,
що зазначений період становить не більш як
10 % тривалості наукового стажу.
У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом № 848, не може
бути меншим ніж 60 календарних місяців.
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Приклад
Гр. У. працював на посадах, які да
ють право на призначення наукової
пенсії, в період з 28 лютого 1986 р. по 31
серпня 2004 р. Оскільки період страхового
стажу на посадах наукового працівника
починаючи з 1 липня 2000 р. у гр. У. ста
новить менш як 60 календарних місяців,
для обчислення йому пенсії буде враховано
заробітну плату за будь-які 60 календар
них місяців роботи на наукових посадах до
1 липня 2000 р. за його вибором. При цьому
заробітна плата за ці 60 календарних мі
сяців визначатиметься лише за основним
місцем роботи без урахування сумісницт
ва. А за період з 1 липня 2000 р. по 31 серп
ня 2004 р. буде враховано заробітну пла
ту на посаді наукового працівника як за
основним місцем роботи, так і за сумісни
цтвом.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у т. ч. у сільському господарстві,
за три календарних роки, що передують року
звернення за призначенням пенсії. Середня
заробітна плата працівників, зайнятих у галузях
економіки України, у т. ч. у сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері статистики.
При цьому заробіток для обчислення пенсії
не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої справляється збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування.
Необхідно зауважити, що з 1 січня 2016 р.
максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу
застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25
розмірам прожиткового мінімуму для праце
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здатних осіб, встановленого законом, на яку
нараховується єдиний внесок.
Пенсіонери, які після призначення пенсії відповідно до Закону № 848 відпрацювали за строковим трудовим договором (контрактом) на
посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової
роботи після призначення пенсії.
Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного)
працівника за весь період страхового стажу на
посадах наукового (науково-педагогічного)
працівника починаючи з 1 липня 2000 р.
Тобто під час проведення перерахунку пенсії
враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з
1 липня 2000 р. з урахуванням сум заробітку за
сумісництвом.
При цьому заробітна плата за будь-які 60
календарних місяців страхового стажу підряд до
1 липня 2000 р., яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової
пенсії, не враховується.
Заробіток на роботі за сумісництвом враховується винятково за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.
Отже, для врахування заробітку за сумісниц
твом особа має документально підтвердити, що
посада (посади), яку вона обіймає, належить до
наукових (науково-педагогічних). Підтвер
дженням зазначеного факту є відповідна
довідка.
Крім того, заробіток, з якого обчислюється
розмір пенсії, визначається на підставі довідок
про заробітну плату.
Якщо ж період страхового стажу на посадах
наукового (науково-педагогічного) працівника
починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як
60 календарних місяців, для обчислення пенсії
також враховується заробітна плата за основ
ним місцем роботи за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу на посадах наукового
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(науково-педагогічного) працівника підряд до 1
липня 2000 р. незалежно від перерв, яка підтверджується довідкою.
Тобто у випадку, якщо особа після 1 липня
2000 р. не відпрацювала на наукових (науковопедагогічних) посадах 60 місяців, обов’язково
враховується заробітна плата за будь-які 60
календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основ
ним місцем роботи, тобто без урахування заробітку за сумісництвом.
При цьому з періоду, за який враховується
заробітна плата для обчислення пенсії, за вибором особи, яка звернулася за перерахунком
пенсії, виключається період до 60 календарних
місяців підряд, за умови, що зазначений період
становить не більш як 10 % тривалості наукового стажу.
У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого Законом № 848, не може
бути меншим ніж 60 календарних місяців.
Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати
(доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, які діють на час його
проведення: пенсія визначається в розмірі 60 %
від заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.
Під час визначення середньомісячної заробітної плати наукових (науково-педагогічних)
працівників недержавних наукових установ,
організацій та університетів, академій, інститутів для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах, зазначених у переліку, який
затверджений постановою КМУ від 4 березня
2004 р. № 257, посадах наукових (науковопедагогічних) працівників установ, організацій,
підприємств, університетів, академій, інститутів,
перебування на яких дає право на призначення
пенсії та виплату грошової допомоги в разі
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виходу на пенсію відповідно до статті 37 Закону
№ 848, розмір якої не перевищував:
 для керівників, заступників керівників
недержавних наукових установ, організацій —
максимального розміру посадового окладу
(ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної установи Національної академії
наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи
згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового
окладу (ставки), а для керівників, заступників
керівників недержавних університетів, академій, інститутів — максимального розміру посадового окладу (ставки) ректора, проректора відповідного державного університету, академії,
інституту з урахуванням доплати за науковий
ступінь та надбавки за стаж наукової роботи
згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового
окладу (ставки);
 для інших наукових працівників недержавних наукових установ, організацій, закладів — максимального розміру посадового окладу (ставки) старшого наукового співробітника
науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за
науковий ступінь та надбавки за стаж наукової
роботи згідно із законодавством, обчислених із
зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки);
 для науково-педагогічних працівників
недержавних університетів, академій, інститутів — максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад відповідного державного університету, академії, інституту з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).
Обов’язковою умовою для призначення пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до Закону № 848 є звільнення з
посади наукового (науково-педагогічного) пра-
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Приклад
Гр. К. отримує пенсію, призначе
ну відповідно до Закону № 848, з квіт
ня 2012 р. у розмірі 80 % від заробітної
плати наукового працівника. Пенсія об
числювалась із заробітної плати науко
во-педагогічного працівника, визначеної
за період роботи з 1 квітня 1987 р. по 31
березня 1992 р. та з 1 червня 2010 р. по
31 березня 2012 р. Після призначення на
укової пенсії гр. К. працює на посаді на
уково-педагогічного працівника з 2 січня
2014 р. по сьогодні та набув право на
перерахунок пенсії. При цьому в період
з 2 січня 2014 р. він працює викладачем
Національного економічного універси
тету та за сумісництвом на посадах
викладача Національного педагогічного
університету та Національного авіацій
ного університету.
Оскільки після 1 липня 2000 р. гр. К. не
відпрацював на наукових (науково-пе
дагогічних) посадах 60 місяців, під час
проведення перерахунку пенсії, окрім за
робітку за період після 1 липня 2000 р.,
буде враховано заробіток за період з
1 квітня 1987 р. по 31 березня 1992 р.,
при цьому заробіток за вказаний період
буде враховано лише за основним місцем
роботи, тобто будуть враховані суми
заробітку, з яких розраховувалася пенсія
під час її призначення.
Заробіток за період з 1 червня 2010 р. по
31 березня 2012 р. та з 2 січня 2014 р.
буде враховано як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом.
Отже, гр. К. має надати до управлін
ня Пенсійного фонду за місцем прожи
вання довідки на підтвердження того,
що займані ним посади як за основним
місцем роботи, так і за сумісництвом,
належать до наукових (науково-педаго
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гічних), а також довідки про заробітну
плату за роботу на посадах наукових
(науково-педагогічних) працівників.
Пенсія визначатиметься в розмірі 60 %
від заробітної плати наукового (науко
во-педагогічного) працівника.

цівника, але це не стосується осіб, які працюють
за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного
віку.
Закон № 848 передбачає призначення пенсій
по інвалідності науковим (науково-педагогічним) працівникам та пенсії в разі втрати годувальника непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника.
Пенсія по інвалідності внаслідок трудового
каліцтва чи професійного захворювання, а
також унаслідок каліцтва чи захворювання у
зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:
 інвалідам I групи — 60 % заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника;
 інвалідам II групи — 50 % заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника;
 інвалідам III групи — 40 % заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника.
Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідами I, II і III групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії
наукового (науково-педагогічного) працівника — 60 % заробітку незалежно від віку, за наявності стажу наукової роботи для чоловіків — 20
років, для жінок — 15 років та страхового стажу,
передбаченого статтею 32 Закону № 1058, а
особам із числа інвалідів з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого
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наукового (науково-педагогічного) працівника
(годувальника), які були на його утриманні (при
цьому дітям пенсія призначається незалежно від
того, чи були вони на утриманні годувальника),
у розмірі:
 60 % пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника — на трьох і більше непраце
здатних членів сім’ї;
 50 % — на двох непрацездатних членів
сім’ї;
 40 % — на одного непрацездатного члена
сім’ї.
До непрацездатних членів сім’ї померлого
наукового (науково-педагогічного) працівника
належать особи, зазначені в статті 36 Закону
№ 1058.
Отже, на призначення пенсії в разі втрати
годувальника за померлого наукового (науково-педагогічного) працівника можуть розраховувати:
 чоловік (дружина), батько, мати, якщо
вони є інвалідами або досягли пенсійного
віку, передбаченого статтею 26 Закону
№ 1058;
 діти померлого годувальника (у т. ч. діти,
які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника), які не досягли 18 років або
старші цього віку, якщо вони стали інвалідами
до досягнення 18 років.
При цьому діти, які навчаються за денною
формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих
навчальних закладах (у т. ч. у період між завершенням навчання в одному із зазначених
навчальних закладів та вступом до іншого
навчального закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за
іншим за умови, що такий період не перевищує
чотирьох місяців), можуть розраховувати на
призначення пенсії до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення
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ними 23 років незалежно від того, навчаються
вони чи ні;
 чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи
бабуся померлого годувальника незалежно від
віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми)
померлого годувальника до досягнення нею
(ними) 8 років.
Слід зазначити, що дія статті 37 Закону
№ 848 щодо умов пенсійного забезпечення
поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли
державну атестацію згідно із цим Законом,
недержавних університетів, академій, інститутів, що діють відповідно до Закону України
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556VII, міжнародних наукових організацій, розташованих на території України відповідно до
міжнародних договорів, установчі документи
яких затверджені КМУ, а також на наукових
(науково-педагогічних) працівників наукових
установ і вищих навчальних закладів, що належали партійним та громадським організаціям
колишніх Української РСР, інших республік
СРСР та СРСР.
Також норми статті 37 Закону № 848 поширюються на наукових (науково-педагогічних)
працівників, які працюють у міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України, за
умови добровільної сплати страхових внесків
відповідно до Закону № 2464 та в порядку,
визначеному КМУ.
Необхідно нагадати, що в період по 31 грудня 2017 р. діє особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам.
Порядок виплати пенсій, призначених відповідно до Закону № 848, відрізняється від порядку виплати пенсій іншим працюючим пенсіонерам.
Розмір, у якому виплачуватиметься пенсія
працюючим науковим (науково-педагогічним)
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працівникам, певною мірою залежить від часу
виходу на наукову пенсію.
Пенсія, призначена відповідно до Закону
№ 848 до 1 жовтня 2011 р., тобто до набрання
чинності Законом України «Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування
пенсійної системи» від 8 липня 2011 р. № 3668VI, особам, які обіймають посади державної
служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених
законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судо
устрій і статус суддів», виплачується в розмірі,
обчисленому відповідно до Закону № 1058.
Пенсія, призначена особам відповідно до
Закону № 848 після 1 жовтня 2011 р. у період їх
роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених Законом № 848, які обіймають посади державної служби, визначені Законом № 889, а
також працюють на посадах та на умовах,
передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України»,
«Про судоустрій і статус суддів», виплачується в
розмірі, обчисленому відповідно до Закону
№ 1058.
Тимчасово, по 31 грудня 2017 р., у період
роботи особи на інших посадах/роботах (крім
випадків, передбачених у попередніх двох
абзацах) пенсії, призначені відповідно до Закону № 848, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб,
які втратили працездатність, виплачуються в
розмірі 85 % призначеного розміру, але не
менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії
відповідно до Закону № 848 поновлюється.
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Пенсія відповідно до Закону № 848
призначена особі з 18 вересня
2011 р. у розмірі 3678 грн. З квітня 2014 р.
і по сьогодні особа працює на науковій по
саді. Пенсія в період роботи виплачується
в розмірі 85 % від 3678 грн.
Зазначений порядок виплати пенсій не
поширюється на осіб (крім інвалідів I та II груп,
інвалідів війни III групи та учасників бойових
дій), на яких поширюється дія пункту 1 статті 10
Закону № 3551.
Зауважимо, що в період по 31 грудня
2017 р. максимальний розмір пенсії, зокрема
наукової, пенсії державного службовця тощо
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги перед Україною,
індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною), не
може перевищувати 10 740 грн.

Приклад
Наукова пенсія призначена 15 лип
ня 2014 р. у розмірі 4321,18 грн.
З 22 квітня 2014 р. особа працює на на
уковій посаді. Оскільки наукова пенсія при
значена після 1 жовтня 2011 р., її виплата
здійснюється в розмірі 85 % від розміру пен
сії, визначеної відповідно до Закону № 1058.
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