Зміни в пенсійному забезпеченні у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет У
&bull;&bull;П'ятниця&bull;, 14 &bull;травня&bull; 2010, 11:02&bull;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, прийнятий Верховною
Радою України 27 квітня ц.р., набрав чинності 30 квітня 2010 року. З 1 січня 2010 року
Законом встановлені нові підвищені розміри соціальних стандартів.
Виходячи з підвищених розмірів соціальних стандартів перерахунок пенсій проведено з 1
січня 2010 року.
З 1 січня 2010 року проведений перерахунок мінімального розміру пенсії, призначеної
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”.
Мінімальний розмір пенсій за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років
страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, та за кожний рік понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок
розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до
статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового мінімуму.
Мінімальний розмір пенсій, призначених відповідно до статті 28 Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначається виходячи із розміру
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з:
з 1 січня - 695,00 грн.
з 1 квітня - 706,00 грн.
з 1 липня - 709,00 грн.
з 1 жовтня - 723,00 грн.
з 1 грудня - 734,00 грн.
(До відома: з 1 листопада 2009 року мінімальний розмір пенсії за віком становив
573 грн.)
У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
провадиться перерахунок:
- пенсії за особливі заслуги (відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною” пенсії за особливі заслуги встановлюються у розмірі від 20 до
40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- підвищень до пенсії ветеранам війни (інвалідам війни, учасникам бойових дій,
учасникам війни, членам сімей загиблих, осіб, на яких поширюється Закон України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);
- підвищень, передбачених Законом України “Про жертви нацистських
переслідувань”;
- мінімального розміру пенсії по втраті годувальника ( на одного 100%, на двох –
120%, на трьох і більше – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність);
- мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх
сімей, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
- мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей
військовослужбовців (на кожного утриманця 100% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність);
- надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (50% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність);
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- довічної державної стипендії відповідно до указу Президента №358/2006 (300%
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату
годувальника відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;державної соціальної допомоги
на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та іншим інвалідам
війни;
- доплати шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру (доплата
шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру це різниця між розміром
мінімальної пенсії, обчисленої виходячи із трьох прожиткових мінімумів для осіб, які
втратили працездатність та розміром пенсійної виплати після перерахунку);
- доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких
настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
(100%);
- щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку із
закриттям Чорнобильської АЕС;
- щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.04.2008 року №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення
громадян” (щомісячна державна адресна допомога це різниця між прожитковим
мінімумом для осіб, які втратили працездатність та розміром пенсійної виплати з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, сум
індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат та (без урахування пенсії за
особливі заслуги)
- надбавки до пенсії Почесним донорам України відповідно до Закону України “Про
донорство крові та її компонентів” (10% прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць: з 1 січня - 825 грн., з 1 квітня - 839 грн., з 1 липня - 843 грн., з 1
жовтня - 861 грн., 1 грудня - 875 грн.).
Під час визначення розміру пенсії після проведеного перерахунку виплати, передбачені
постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року №198 “Деякі питання
соціального захисту окремих категорій громадян” (підвищення як непрацюючій особі в
розмірі 28,40 грн.) та від 23 грудня 2009 року №1375 “Про доповнення пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року №1252” (доплата пенсії за
листопад), припиняються.
У разі коли розмір пенсії ( з урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат
до пенсії, встановлених законодавством) після перерахунку зменшується, виплата пенсії
або допомоги буде здійснюватись у раніше встановлених розмірах.
Всі вищезазначені розміри будуть перераховуватись з підвищенням прожиткового
мінімуму згідно із прийнятим законом, тобто з 1 липня, з 1 жовтня та з 1 грудня.
Перерахунок пенсій з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму здійснюється
за матеріалами пенсійних справ без подання пенсіонерами заяви та будь-яких
додаткових документів.
Донараховані суми пенсій за січень-квітень 2010 року, у зв’язку з прийняттям Закону
України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, будуть виплачені протягом
травня-червня 2010 року. Відповідна постанова (№336) щодо цього була прийнята на
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засіданні Уряду 12 травня 2010 року.
Автор: Пастух Г. В.
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