
Перерахунок пенсій з 1 квітня

Роздільнянське об“єднане управління Пенсійного фонду Українии  Одеської області  повідомляє, що
Законом України від 03.10.2017 р № 2148 – VII внесено зміни у Закон України від 09.07.2003 р. №
1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ( далі – Закон 1058 ), а саме
частину 4 статті 42 Закону – 1058 доповнено абзацом п’ятим такого змісту: «Органи Пенсійного
фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи, проводять перерахунок пенсій тим особам,
які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку,
передбаченого абзацами першим-третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах».

            Перерахунок пенсій проводиться щорічно з 1 квітня без додаткового звернення осіб, які після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати і які на 1 березня року, в
якому здійснюється перерахунок, набули право на його проведення.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що
настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку)
пенсії.

            Право на проведення перерахунку мають пенсіонери, які після призначення (перерахунку)
пенсії:

– продовжували працювати та мають не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі;
 – продовжували працювати і мають менше як 24 місяці страхового стажу (у такому разі, перерахунок
проводиться не раніше ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім
перерахунком пенсії).

            Для пенсіонерів які продовжували працювати та мають не менш як 24 місяці страхового стажу
після призначення (попереднього перерахунку) пенсії перерахунок пенсії проводиться:
– з урахуванням набутого страхового стажу після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо
перераховано) пенсію;

– з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (доходу), набутих після призначення
(попередньо перераховано) пенсію; 
            Для пенсіонерів які продовжували працювати і мають менше як 24 місяці страхового
(попередньо перераховано) стажу перерахунок пенсії проводиться з урахуванням набутого страхового
стажу’ після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої
призначено (попередньо перераховано) пенсію.
             Перерахунок пенсій проводиться на найбільш вигідних умовах для пенсіонерів. Дія цих
нормативних змін не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на
умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли необхідного
пенсійного віку.

            Так, нашим управлінням в автоматичному режимі відповідно до вищевказаної статті Закону
1058  було проведено масовий перерахунок пенсій  3165 пенсіонерам Роздільнянського району, які
отримають пенсію у підвищеному розмірі у квітні 2018 року.
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