Проводиться чергове підвищення пенсій у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму
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З 1 грудня 2013 року відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2013 рік” проводиться чергове підвищення пенсій у зв’язку із підвищенням
прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня збільшується з
894 грн. до 949 грн.
У зв’язку з цим з 1 грудня підвищуються:
- пенсії непрацюючим пенсіонерам (доплата до мінімального розміру пенсії за віком,
надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, які обчислені виходячи із розміру
прожиткового мінімуму);
- надбавки, підвищення, додаткові пенсії та інші виплати, розмір яких обчислюється
виходячи із розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, дітям
війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткова пенсія особам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна допомога на догляд, розміри
надбавок до пенсій донорам);
- розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (мінімальний розмір пенсії, що
призначається відповідно до цього Закону, встановлюється, в залежності від категорії
осіб, у розмірі від 100% до 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність і складе з 1 грудня 2013 року 949 –
1233,70 гривень);
- розміри пенсій 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% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто, з 1
грудня розмір цих пенсій складе 189,80 – 379,60 гривень);
- мінімальні розміри пенсій (без урахування надбавок, підвищень та додаткової пенсії), що
визначаються виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 1 грудня складуть: для
інвалідів І групи 1708,20 грн., ІІ групи - 1518,40 грн., ІІІ групи – 1376,5 грн., та для інших
інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою з 1 грудня складуть: для інвалідів І групи 1423,50 грн., ІІ групи - 1186,25
грн., ІІІ групи – 1043,90 грн.,
- розмір найменшої пенсійної виплати інвалідам війни та інвалідам - учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою (найменша пенсійна виплата (без
урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною), інвалідам війни та інвалідам учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, складає 285%, 255% і
225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для інвалідів І, ІІ та ІІІ
групи відповідно і з 1 грудня складе: для інвалідів І групи, інвалідів війни II і III групи з
числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни
1945 року з імперіалістичною Японією та учасників бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким
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виповнилося 85 років і більше - 2704,65 грн., ІІ групи – 2419,95 грн., ІІІ групи – 2135,25
грн.);
- розміри щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, вивільненим у зв’язку
із закриттям Чорнобильської АЕС (відповідно до пункту "г" частини другої статті 12
Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на
екологічно безпечну систему" та постанови Кабінету міністрів України від 13.09.2001 р.
№ 1155 розмір щомісячної доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які на 15 грудня
2000 р. перебували в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС на постійній основі
(крім сумісників) і мають право на отримання пенсії як на загальних, так і на пільгових
умовах, а також по інвалідності і вивільнені у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС
(далі - щомісячна доплата), становить при стажі роботи на цій станції до 5 років 25 %
розміру прожиткового мінімуму, визначеного на відповідний рік для осіб, які втратили
працездатність. За кожний наступний повний рік роботи щомісячна доплата
збільшується на 5% розміру зазначеного прожиткового мінімуму. Максимальний розмір
щомісячної доплати не може перевищувати розміру такого мінімуму. Таким чином з 1
січня ця доплата складає 237,25 – 949 гривень;
- мінімальний розмір пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника: не
менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність для пенсій за віком,
по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця, з 1 грудня
2013 року це 949 грн.; мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника на двох
утриманців 120% зазначеного прожиткового мінімуму – 1138,80 грн., на трьох і більше
150% – 1423,50 гривень;
- мінімальна пенсія для непрацюючих шахтарів, на яких поширюється чинність Закону
України «Про підвищення престижності шахтарської праці», (становить три прожиткових
мінімумів для осіб, які втратили працездатність) у грудні 2013 р. - 2847,00 гривень).
Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат чи державної соціальної допомоги не
досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі,
що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи.
Тому і працюючі і непрацюючі пенсіонери будуть отримувати пенсію у розмірі не менше
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність –949 гривень.
Перерахунок зазначених виплат здійснюється за матеріалами пенсійних справ.

Детальна таблиця:

2/2

