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Відміняється зменшення розміру пенсії жінкам, які скористались правом виходу на пенсію
після 55 років, після досягнення віку, який перевищує пенсійний вік на кількість місяців
дострокового виходу на пенсію.

Розмір такої дострокової пенсії не може бути меншим за 1452,00 гривні.

Пенсії, призначені за «спеціальними законами» з 01.10.2017 без звернень переводяться
на пенсії, обчислені на умовах Закону України «Про загальнообов’язкове державне
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пенсійне страхування» у разі, якщо розмір трудової пенсії є вищим. Неврахований
напрацьований страховий стаж після призначення (перерахунку) пенсії буде
враховуватись за заявою з усіма необхідними документами.

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва будуть перераховані в
індивідуальному порядку за Законом 1058 (за наявності необхідних умов щодо
страхового стажу, документів про заробітну плату тощо в матеріалах пенсійних справ та
за додатково наданими документами).

Виплати, які не підлягають перерахунку

Не проводиться перерахунок з 01.10.2017 виплат, які встановлені у зафіксованих
розмірах, тобто не залежать від прожиткового мінімуму згідно із чинними нормативними
актами (постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1381 та від 25.03.2014
№112):

- підвищень дітям війни;

- підвищень членам сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів війни;

- додаткової пенсії чорнобильцям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій та компенсації за втрату
годувальника вдовам чорнобильців.

Також загальний розмір пенсії може не збільшитись у громадян, складові пенсійної
виплати яких не залежать від прожиткового мінімуму (льотчики, державні службовці,
науковці, розміри пенсій яких після перерахунку вищі за спеціальними законами).
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Законом 2148 передбачається, що перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам
здійснюватиметься з 01 квітня кожного року автоматично без звернення особи. Право
особистого звернення за перерахунком також залишається.

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області для пенсіонерів
працюють телефони гарячих ліній - 35-39-02 та 45-39-38 (управління
військовослужбовців), в управлінні Пенсійного фонду України в м. Херсоні – 42-95-71, Ча
плинський СОГ – 2-12-94
, спеціалісти нададуть кваліфіковану допомогу та допоможуть розібратися у
законодавчих новаціях.

11 жовтня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 (далі – Закон 2148),
яким внесено зміни до 29 законодавчих актів України. Деякі пункти цього Закону
застосовуються з 01.10.2017, деякі з 01.01.2018.

Перерахунок раніше призначених пенсій (осучаснення пенсій) з 01 жовтня 2017 року
здійснюється з використанням:

- середньої заробітної плати за останні три роки (2014 – 2016) у розмірі 3764,40 грн,
величини оцінки одного року страхового стажу 1%;

- показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01
грудня 2017 року (1373,00 грн), збільшеного на 79 грн, тобто із розрахунку 1452,00 грн
(до 1 жовтня 2017 року зазначений прожитковий мінімум складав 1312,00 грн).

Пенсії за віком у мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011, - при
стажі 20 років у жінок і 25 років у чоловіків та для призначених після 01.10.2011 - при
стажі 30 років у жінок і 35 років у чоловіків) та для осіб
з інвалідністю встановлюється на рівні 1452,00 грн. При цьому, перерахунку зі зміною
прожиткового мінімуму не підлягають мінімальні розміри пенсій та доплати за
понаднормативний стаж для працюючих пенсіонерів. Працюючим пенсіонерам
перерахунок зі зміною прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи.
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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця не може бути менша ніж
1452,00 грн, на двох – 1742,40 грн (120% від прожиткового мінімуму для непрацездатних
осіб), на трьох і більше – 2178,00 грн (150%
від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

З 01.10.2017 р. інвалідам війни та учасникам бойових дій пенсійні виплати не можуть
бути меншими:

- для інвалідів війни І групи та інвалідів війни ІІ та ІІІ груп, учасників бойових дій, які
досягли 85 річного віку - 4138,20 грн (1452,00 грн х 285%); Зростання 399 грн.

- для інвалідів війни ІІ групи – 3702,60 грн. (1452,00 грн х 255%); Зростання 357,00 грн.

- для інвалідів війни ІІІ групи – 3267,00 грн. (1452,00 грн х 225%); Зростання 315,00 грн.

- для учасників бойових дій – 2395,80 грн (1452,00 грн х 165%). Зростання 231,00 грн.

Перераховано мінімальні пенсії інвалідам-чорнобильцям. З 01.10.2017 мінімальний розмір
пенсії для них встановлено аналогічно розмірам інвалідів війни відповідної групи.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною нараховується понад мінімальні пенсійні
виплати цим категоріям громадян. Розмір пенсії за особливі заслуги також
перераховано, оскільки залежить від прожиткового мінімуму.

Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника утриманцям осіб з числа
військовослужбовців збільшився на 280,00 грн і складає 2904,00 грн.
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Перераховано мінімальну пенсію непрацюючим шахтарям, які отримують пенсійні
виплати за Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці», яка не
може бути менше ніж 4356,00 грн, збільшено на 420 грн.

Мінімальна пенсійна виплата з 01.10.2017 - 1373,00 грн.

Перераховано розміри надбавок та підвищень до пенсій, які визначаються від розміру
прожиткового мінімуму, а саме: підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам
нацистських переслідувань, надбавка донорам, надбавка на утриманців відповідно до
“військового” Закону, статусні підвищення особам, яким виповнилося 100 років, державна
соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

З 01 жовтня 2017 скасовується особливий порядок виплати пенсій працюючим
пенсіонерам - одержувачам пенсій за Законом 1058, тобто скасовується 15% зменшення
пенсійної виплати.
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