
Про пiдвищення пенсiй

 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі питання
підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020
році».

Постановою зокрема передбачено проведення з 1 травня 2020 року перерахунку пенсій із
застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої
сплачено страхові внески, що враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2100 гривень передбачено надання
доплати до цієї суми.

Перерахунок пенсій особам, яким виповнилося 80 і більше років

З 1 квітня 2020 року пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, розмір пенсії яких (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації,
щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством) не досягає розміру середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019
рік (9205,19 грн.) встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень.

Тобто розмір пенсії разом з компенсаційною виплатою та надбавками, підвищеннями, зокрема
пенсією за особливі заслуги перед Україною, за результатами перерахунку не повинен перевищувати
9205,19 грн.

Приклад: жінка 04.02.1928 р.н., має страховий стаж 40 років 5 місяців 10 днів; розмір пенсії до
перерахунку – 2839,24 грн., після перерахунку – 3339,54 грн.(2839,24 грн. + 500,00 грн.).

У разі коли після встановлення щомісячної компенсаційної виплати (500,00 грн.) розмір пенсійної
виплати з урахуванням зазначеної виплати, надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за
особливі заслуги перед Україною), у пенсіонерів, які отримують пенсію, призначену відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням страхового
стажу, передбаченого абзацом другим пункту 41 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону, не
досягає 2600 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного
розміру.

Доплата до розміру пенсії 2600 грн. встановлюється особам:

які досягли 80 років і більше;
які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» незалежно від виду пенсії;
які мають страховий стаж: чоловіки — 25 років, жінки — 20 років;
у яких в результаті встановлення компенсаційної виплати 500 грн. розмір пенсії, без урахування
пенсії за особливі заслуги перед Україною, не досягає 2600 грн.

Приклад: чоловік 05.11.1926 р.н., має страховий стаж 31 рік 1 місяць 3 дні; розмір пенсії до
перерахунку – 1957,22 грн., після перерахунку — 2600,00 грн. (1957,22 грн. + 500,00 грн. + 142,78 грн).

Виплату компенсації за квітень розпочали з 7 числа тим пенсіонерам, у кого дата виплати по 7 число
включно. Інші пенсіонери, старші 80 років, отримають додаткові кошти у визначену їм дату виплати
разом із пенсією за квітень.

Відповідна щомісячна компенсаційна виплата буде й іншим пенсіонерам після досягнення ними віку
80 років.

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-pidvishchennya-pensijnih-viplat-i-nadannya-socialnoyi-pidtrimki-okremim-kategoriyam-naselennya-u-2020-roci-i010420-251


Одноразова виплата

13 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2020 рік» . Зазначені зміни стосуються також збільшення видатків Пенсійного фонду — на 29,7
млрд. грн  Ці кошти підуть в тому числі на виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з
негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1 000 гривень пенсіонерам, розмір
пенсійних виплат яких не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року.
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