Державний бюджет прийнято і пенсії підвищились

&bull;&bull;Понеділок&bull;, 12 &bull;січня&bull; 2009, 11:12&bull;

У 2007 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність збільшився і
становить: з 1 січня – 380грн., з 1 квітня – 387грн., з 1 жовтня – 395грн. що дасть
можливість знову тричі переглянути розміри пенсій за віком як і в минулому році.
Збільшення прожиткового мінімуму дасть можливість перерахувати багато виплат.
Зокрема, перерахунку підлягатимуть: мінімальний розмір пенсії за віком відповідно до
статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
розміри пенсій за особливі заслуги перед Україною, державна допомога до
прожиткового мінімуму особам, яким виповнилося 100 і більше років, державна допомога
особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, підвищення ветеранам Великої
Вітчизняної війни, надбавки Почесним донорам України, інші виплати, розрахунок яких
здійснюється виходячи із розміру зазначеного прожиткового мінімуму.

Тобто, мінімальний розмір пенсії за віком, з якого провадяться розрахунки ряду інших
виплат дорівнюватиме новому прожитковому мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. В цілому мінімальна пенсія за віком зростає на 8 відсотків.
Держбюджетом передбачено також обмежити розміри пенсій розміром 12 мінімальних
пенсій за віком, що становитиме з 1 січня 2007 року 4560грн., з 1 квітня – 4644грн. і з 1
жовтня – 4740грн. Цим розміром обмежуватимуться пенсії, призначені (перераховані) у
2006-2007 роках відповідно до таких законів: відповідно до Митного кодексу України,
законів України “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про
дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову
експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про пенсійне забезпечення”,
Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95ВР “Про
затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України”.
Розміри пенсій та щомісячного грошового утримання, призначених (перерахованих) у
2007 році іншим категоріям пенсіонерів, не можуть перевищувати 10тисяч гривень на
місяць.
Інваліди війни, яким призначена пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” встановлена
найменша гарантована пенсійна виплата (без урахування пенсії за особливі заслуги),
виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у наступних
розмірах:
Інваліди війни з 01.01.2007 р. (грн.) з 01.04.2007 р. (грн.) з 01.10.2007 р. (грн.)
І групи 806,75 818,65 832,25
ІІ групи 620,00 630,50 642,50
ІІІ групи 563,00 572,45 583,25
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З чого ж складається найменша пенсійна виплата інваліда війни? Наприклад, найменша
пенсійна виплата інваліда війни 1 групи з 1 січня 2007 року - 806,75грн. Це є: 456грн. –
мінімальний розмір пенсії (120% х 380грн.), 190грн. - підвищення відповідно до Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (50% х 380грн.),
90,75грн. – допомога на догляд (50% х 181,50грн.), 70грн. цільова грошова допомога на
прожиття відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища
інвалідів війни”.
Збільшена найменша пенсійна виплата для учасників бойових дій: з 1 січня – 515грн., з 1
квітня - 523,75грн., з 1 жовтня – 533,75грн, а також і для сімей загиблих: з 1 січня 475грн., з 1 квітня – 483,75грн., з 1 жовтня – 493,75грн.
Крім того, у зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 5 жовтня 2005
року №2939-1У, в частині збільшення підвищення до пенсії учасникам війни, а саме:
учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану і бездоганну працю і бездоганну військову службу в тилу роки Великої
Вітчизняної війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна
соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 відсотків, іншим
учасникам війни – 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Розміри підвищень становлять:
- Категорія осіб Розміри підвищень до пенсій (грн...)
з 01.01.2007р. з 01.04.2007р. з 01.10.2007р.
- Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями
57,00 58,05 59,25
- Іншим учасникам війни
38,00 38,70 39,50
Отже розміри підвищень учасникам війни, нагородженим орденами і медалями зросли
відповідно з 14,97грн., які вони отримували у грудні 2006 році, до 57грн. з січня 2007
року, або на 42,03грн. більше, іншим учасникам війни відповідно з 9,96грн. до 38,00грн.,
або на 28,04грн. більше.
Нарешті Держбюджетом передбачено встановлення підвищення до пенсій пенсіонерам,
яким надано статус ”дитина війни” відповідно до Закону України ”Про соціальний захист
дітей війни” у розмірі 50 відсотків від розміру встановленої надбавки учасників війни, що
становить: з 1 січня - 19грн. (38грн. х 50%), з 1 квітня – 19,35грн., з 1 жовтня – 19,75грн.
Але дане підвищення встановлено не всім дітям війни, а лише інвалідам.
Не залишили поза увагою і Почесних донорів України. Прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць затверджено у розмірі 492грн., тому Почесні донори
України отримають надбавки, які передбачені Законом України “Про донорство крові та
її компонентів” у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць у наступних розмірах: з 1 січня - 49,20грн., з 1 квітня 50,10грн., з 1 жовтня –
51,00грн. З жовтня минулого року цей розмір становив 47,20грн.
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Збільшено максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу
(граничної суми заробітної плати грошового забезпечення (доходу), з яких відповідно до
законів України справляються страхові внески до Пенсійного фонду України, яка
дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб, а саме: з 1 січня - 7 875грн., з 1 квітня – 8 025грн., з 1 жовтня – 8
220грн. В 2006 році зазначена величина дорівнювала 10 розмірам прожиткового
мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.
З 2007 року пенсія за віком відповідно до Митного кодексу України, законів України “Про
державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про
службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, Постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року
№ 379/95ВР “Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного
депутата України” призначатиметься лише при досягненні пенсійного віку,
передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, тобто жінкам - 55 років, чоловікам – 60 років. При наявності права таких
осіб на пенсію за віком на пільгових умовах їм призначатиметься пенсія відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Достроково призначена пенсія за віком з урахуванням підпункту “г” пункту 1 статті 26
Закону України ”Про зайнятість населення”, пункту “в” частини другої статті 12 Закону
України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації
Чорнобильної АЕС”, статті 21 Закону України “Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, (тобто, за 1,5 року до досягнення
пенсійного віку) у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством
для відповідної категорії осіб, працюючим пенсіонерам не виплачується.
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