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Одним із основних напрямків діяльності Пенсійного фонду України 

є пенсійне забезпечення громадян, а саме: якість прийому громадян, 

надання кваліфікованих консультацій щодо пенсійного забезпечення, 

своєчасність відпрацювання прийнятих заяв та документів управлінням. 

На обліку в управлінні перебуває 103541 пенсіонер. За кількістю 

пенсіонерів управління є одним із найбільших в місті. 

В серпні місяці в управлінні відбулися структурні зміни і на 

сьогоднішній день запроваджено нові стандарти роботи в організації 

прийому та обслуговуванню громадян. Це означає, що пенсіонери чи 

майбутні пенсіонери, які звернулися на прийом до управління не повинні 

шукати свого спеціаліста по поштовому відділенню, а звертаються до  

спеціалістів відділу обслуговування громадян (незалежно від місця 

проживання), які нададуть кваліфіковану консультацію щодо пенсійних 

питань, приймуть документи на первинне призначення пенсії або 

перерахунки. 

На даний час актуальним напрямком в поліпшенні обслуговування 

громадян  є  поширення послуги дистанційного прийому за допомогою  

Веб-порталу Пенсійного фонду України. Станом на 31.12.2015року в 

управлінні зареєстровано 485 користувачів Веб-порталу Пенсійного 

фонду України. Які можливості надає нам користування особистим 

кабінетом Веб-портала? Для працюючих громадян це можливість 

контролювати роботодавців в питанні сплати внесків до Пенсійного 

фонду з повного розміру заробітної плати, що є першим кроком до 

детінізації заробітної плати. Для пенсіонерів передбачені можливості 

перегляду нарахованих сум пенсій, дистанційного звернення до 

спеціалістів Пенсійного фонду з будь-яких питань, які потребують 

письмової відповіді та містять персональні дані. А також будь-який 

зареєстрований користувач Веб-порталу має можливість записатися на 

прийом  до керівництва та спеціалістів управління за допомогою 

відповідної електронної послуги. 

 

Протягом 2015 року відбулися значні зміни в пенсійному 

законодавстві . 

Відповідно до положень Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 



податкової реформи” №71-VIII від 28.12.2014 з 01.01.2015 податок на 

доходи фізичних осіб (у розмірі 15%) та військовий збір (у розмірі 1,5%) 

справляються з суми пенсій або щомісячного грошового утримання,  

якщо їх розмір перевищує  три мінімальні заробітні плати, встановленої 

на 1 січня звітного податкового року – у частині такого перевищення. 

Базою оподаткування у 2015 році є суми пенсій або щомісячного 

грошового утримання у частині, що перевищує 3654,00 грн. на місяць. 

Оподаткування пенсій розпочалося з 01.02.2015 року. 

 

З 01.04.2015 року набули чинності зміни в пенсійному 

законодавстві, які були внесені  Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» 

№213- VIII від 02.03.2015 року.  

Працюючі пенсіонери з 01.04.2015р. почали отримувати пенсію в 

розмірі 85% від призначеної пенсії, але не менше 150% від мінімальної 

пенсії. Закон не обмежує виплату пенсії інвалідам І та ІІ групи, інвалідам 

війни ІІІ групи, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих. 

Тимчасово,  з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року , у період роботи 

на посадах, які дають право на призначення щомісячного грошового 

утримання або в порядку та на умовах, передбачених Законами України 

“Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата”, “Про державну 

службу” відповідні види пенсій не виплачуються. 

 Змінилися умови призначення пенсій громадян,  які працювали або 

працюють на посадах , що дають право на призначення пенсій за віком на 

пільгових умовах та за вислугу років. 

Відповідно до п.5 Прикінцевих положень зупинили призначення 

пенсій по спецзаконам, крім пенсій військовослужбовцям та науковим 

працівникам. Тобто, всім державним службовцям, прокурорам, 

журналістам, народним депутатам призначають пенсії на загальних 

підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». Дана норма закону вступила в силу з 

01.06.2015 року. Особам, яким призначили пенсії до цієї дати, і надалі 

будуть отримувати пенсії по спецзаконам. 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін 

до статті 164  Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій 

інвалідів війни та деяких інших категорій осіб», з 01.09.2015 року не 

підлягають оподаткуванню пенсії учасників бойових дій у другій світовій 

війні та інвалідів війни. 

Відповідно до Закону України 704-VIII від 17.09.2015року внесення 

змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" з 

01.09.2015 року мінімальний розмір пенсій, призначений відповідно до 

статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування", визначається виходячи із розміру прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність,– 1074.00 грн. Також, з 

01.09.2015року проведено перерахунок щомісячної державної адресної 



допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

01.04.2008 року №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення 

громадян". 

 З 01.12.2015 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів 

України від 18 листопада 2015 р. № 954 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265», згідно якої 

проведено перерахунок щомісячної адресної допомоги із розміру 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1074.00 

грн., тобто проведено перерахунок інвалідам третьої групи та дітям- 

інвалідам, що не було враховано при проведенні перерахунку в вересні 

2015 року. 

 

За 2015 рік спеціалістами управління було прийнято на особистому 

прийомі 87382 особи. Відповідно до поданих заяв призначено 3084 

первинних пенсій, по 28177 пенсійним справам проведено перерахунки. 

Поставлено на облік 1361 пенсійну справу переселенців з території АТО. 

За 12 місяців 2015 року до управління надійшло 3633 звернення 

громадян, більшість з яких стосувалася змін в пенсійному законодавстві. 

Як показав аналіз письмових звернень у порівнянні з 2014 роком кількість 

звернень збільшилась у 1,5 рази. 

Спеціалістами управління було проведено 149  виїзних прийомів  

до осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Велика увага приділялась роз’ясненню питань запровадження 

накопичувальної системи пенсійного страхування, легалізації заробітної 

плати, підвищенню відповідальності керівників підприємств, організацій 

за нелегальну зайнятість та порушення законодавства про працю. З цією 

метою було проведено 43 зустрічі в трудових колективах. 

Протягом року на веб-сайті райдержадміністрації було розміщено 

69 інформацій про роботу управління, зміни в пенсійному законодавстві. 

Що значно допомагає управлінню в інформаційно-роз’яснювальній 

роботі. 

Напружена робота триватиме і надалі заради забезпечення 

виконання основних обов’язків, покладених на управління з метою 

максимальної оптимізації надання соціальних послуг нашим громадянам. 

 

 

 

Начальник управління                                                          О. В. Шушкова 

 

 

 

Погоджено  

Заступник голови                                                                       А.В. Загородня                                                                       


