Додаток 1

Перерахунок пенсій з 1 травня 2017 року в зв’язку із збільшенням прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 травня 2017 року
збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із 1247 грн. '
до 1312 грн.).
Бобринецьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській
області проведено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового
мінімуму.
Перераховано мінімальні розміри пенсій, призначені відповідно до статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25, у жінок - 20 років
страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011 р.), та мінімальний розмір пенсії
при наявності у чоловіків 35, у жінок - 30 років страхового стажу (якщо пенсія призначена
після 01.10.2011 р.) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Перераховано доплату за понаднормативний стаж (за кожний повний рік понад
25 (35) років для чоловіків та понад 20 (30) років для жінок розмір пенсії збільшується на 1%
від розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більше 1% від
прожиткового мінімуму.
Перераховано
мінімальні пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які
отримують пенсії за "військовим” Законом (мінімальний розмір пенсії у зв'язку із втратою
годувальника за "військовим“ Законом з 01.05.2017 р. не може.бути меншим за 2624 грн.
(1312 грн. х 2) на одного утриманця).
Перераховано
мінімальні пенсії шахтарям, на яких поширюються норми Закону
України “Про підвищення престижності шахтарської праці” (з 01.05.2017 р. мінімальний
розмір пенсії шахтаря при наявності у нього стажу підземної роботи не менше 15 років для
чоловіків та не менше 7,5 років для жінок не може бути менше за 3936 грн. (1312 грн. х 3)).
Перераховано
мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій. З
01.05.2017 р. їхні пенсійні виплати не можуть бути меншими:
для інвалідів війни І групи - 3739,20 грн. (1312 грн. х 285%); '
для інвалідів війни II групи - 3345.60 грн. (1312 грн. х 255%);
для інвалідів війни III групи - 2952 грн. (1312 грн. х 225%);
для учасників бойових дій - 2164,80 грн. (1312 грн. х 165%).
В такому ж розмірі визначені й мінімальні пенсії інвалідів-чорнобильців.
Перераховано пенсії у зв'язку із втратою годувальника відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. З 01.05.2017 р. мінімальний
розмір пенсії на одного утриманця не може бути менший за 1312 грн.; на двох утриманців 1574,40 грн. (1312 грн. х 120%); на трьох і більше утриманців - 1968 грн. (1312 грн. х 150%).
Крім цього, з 1 травня 2017 року перераховано розмір надбавок та підвищень до пенсій,
які визначаються від розміру прожиткового мінімуму, а саме:
пенсії за особливі заслуги перед Україною;
підвищення ветеранам війни;
підвищення жертвам нацистських переслідувань;
надбавка донорам;
надбавка на утриманців відповідно до "військового” Закону;
підвищення особам, яким виповнилося 100 років;
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Не перераховуються розміри надбавок та підвищень:
дітям війни (розмір підвищення як до 1 травня 2017 року, так і після цієї дати складає
66.43 грн.);

2
членам
сімей
загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів
війни (розмір підвищення до пенсії складає 398,58 грн.);
щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи (113,88 грн.);
додаткова пенсія чорнобильцям 1-4 категорій.
Право на перерахунок, згідно із діючим законодавством, мають не всі пенсіонери.
У деяких категорій пенсіонерів розмір пенсії залишиться на рівні 949 грн.; у деяких він
буде більший за 949 грн., але менший за 1312 грн.
Це одержувачі соціальних пенсій (без стажу та заробітку), а також ті, хто не має
повного стажу роботи (чоловіки - 25(35) років, жінки - 20(30) років). Доплата до
прожиткового мінімуму (до 1312 грн.) здійснюється лише особам, які мають інвалідність
(постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265).
У деяких пенсіонерів, розмір пенсії яких був більший за мінімальний, пенсії з 1 травня
не збільшаться у зв’язку з тим, що у складі їхньої пенсійної виплати є фіксована індексація.
Таких пенсіонерів по області близько 33,5 тис. Якщо сума підвищення пенсії з травня
2017 року менша за суму фіксованої індексації, відповідно, фіксована індексація
зменшується на суму підвищення.
Також звертаємо увагу, що право на перерахунок у зв’язку із збільшенням
прожиткового мінімуму мають лише непрацюючі пенсіонери.
Працюючі пенсіонери отримають право на перерахунок пенсії у зв'язку із збільшенням
прожиткового мінімуму тільки після звільнення з роботи та за умови звернення до органів
Пенсійного фонду України з відповідною заявою.
Нагадуємо працюючим або тим, які займаються підприємницькою діяльністю,
пенсіонерам, про необхідність своєчасного (протягом 10 днів з дня працевлаштування)
повідомлення органів Пенсійного фонду України про своє працевлаштування.
Розглянемо на прикладах як проводиться перерахунок пенсій:
Приклад 1.
Пенсіонерка В. отримує пенсію за віком з 07.08.1987 р. Страховий стаж - 37 років 5
місяців (коефіцієнт стажу - 0.50513 ((37 р. х 12 міс.) + 5 міс.) х 1,35): 1200)); заробітна плата
- 1641,59 грн. Дитина війни. Не працює.
Оскільки пенсія призначена до 01.10.2011 р.. необхідний страховий стаж для жінки 20 років.
Розрахунок пенсії до 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 829,22 грн.
(1641.59 грн. х 0,50513);
доплата до мінімального розміру (до
1247 грн.)-417,78 гри.;
доплата за 17. років (37 р. - 20 р.)
понаднормативного стажу - 140,97 грн.
(829,22 грн. х 17%);
66,43 грн. - підвищення дитині війни;
доплата з 01.05.2012 р. - 70,60 грн.
Всього - 1525,00 грн.
Пенсія не індексувалася, оскільки основний
розмір пенсії не досягав прожиткового
мінімуму.

Приклад 2.

Розрахунок пенсії з 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 829,22 грн.
(1641,59 грн. х 0,50513);
доплата до мінімального розміру (до
1312 грн.) - 482,78 гри.;
доплата за 17 років понаднормативного
стажу - 140,97 грн. (829,22 грн. х 17%);
66,43 грн. - підвищення дитині війни;
доплата з 01.05.2012 р. - 70,60 грн.
Всього - 1590 грн. (збільшення на 65 грн.).
В
травні
пенсіонерка
отримає
перерахований розмір пенсії в розмірі
1590 грн.

з
Пенсіонерка О. отримує пенсію за віком з 01.02.1999 р. Страховий стаж - 51 рік
4 місяці (коефіцієнт стажу - 0,69300 ((51 р. х 12 міс.) + 4 міс.) х 1,35): 1200)); заробітна плата
- 2677,88 грн. Дитина війни. Не працює.
Оскільки пенсія призначена до 01.10.2011 р., необхідний страховий стаж для жінки 20 років.
Розрахунок пенсії до 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 1855,77 грн.
(2677,88 грн. х 0,69300);
доплата за 31 рік (51 р. - 20 р.)
понаднормативного стажу - 386,57 грн.
(1247 грн. х 31%);
підвищення дитині війни - 66,43 грн.;
доплата з 01.05.2012 р. - 100 грн.
фіксована індексація - 86,98 грн.
Всього - 2495,75 грн.
Пенсія індексувалася по базовому місяцю грудень 2013 року (місяць останнього
підвищення пенсії).

Розрахунок пенсії з 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 1855,77 грн.
(2677,88 грн. х 0,69300);
доплата за 31 рік понаднормативного стажу
- 406,72 грн. (1312 грн. х 31%);
підвищення дитині війни - 66,43 грн.
доплата з 01.05.2012 р. - 100 грн.
фіксована індексація - 66,83 грн. (86,98 грн.
- 20,15 грн.);
Всього - 2495,75 грн.
Доплата
за
понаднормативний
стаж
збільшилась на 20.15 грн. (406,72 грн. 386,57 грн.), відповідно, на цю суму
зменшилася сума фіксованої індексації.

Приклад 3.
Пенсіонерка Н. отримує пенсію за віком з 30.06.2015 р. Страховий стаж - 16 років
9 місяців або 201 місяць, (коефіцієнт стажу - 0,22613 ((16 р. х 12 міс.) + 9 міс.) х 1,35):
1200)); заробітна плата - 480,95 грн. Не працює.
Оскільки пенсія призначена після 01.10.2011 р., необхідний страховий стаж для жінки
- 30 років (360 міс.); понаднормативного стажу немає.
Розрахунок пенсії до 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 108,76 грн.
(480,95 грн. х 0,22613);
доплата
до
мінімального
розміру
пропорційно стажу (201 міс. х 1247 грн. :
360 міс. - 108,76 грн.) - 587,48 грн.;
державна адресна допомога згідно з
постановою КМУ від 26.03.2008 № 265 252,76 грн.
Всього - 949 грн.
Оскільки у пенсіонерки немає необхідного
страхового стажу (30 років) і вона не є
інвалідом, державна адресна допомога
встановлюється до 949 грн.

Розрахунок пенсії з 01.05.2017
Основний розмір пенсії - 108,76 грн.
(480,95 грн. х 0,22613);
доплата
до
мінімального
розміру
пропорційно стажу (201 міс. х 1312 грн. :
360 міс. - 108,76 грн.)*- 623,77 грн.;
державна адресна допомога згідно з
постановою КМУ від 26.03.2008 № 265 216,47 грн.
Всього - 949 грн.
Оскільки у пенсіонерки немає необхідного
страхового стажу (30 років) і вона не є
інвалідом, державна адресна допомога
встановлюється до 949 грн.

