Щодо розмiру пенсiї

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

ПИТАННЯ: У 2009 р. менi було призначено пенсiю за вислугу рокiв. Виплата пенсiї була
припинена, оскiльки до 2013 р. працювала на педагогiчних посадах. У 2017 р. досягла
пенсiйного вiку. Чому розмiр моєї пенсiї вiдрiзняється вiд розмiру пенсiй моїх колег, якi
виходять на пенсiю у 2017 р., якщо стаж i заробiток однаковий?

ВIДПОВIДЬ: Пенсiя за вислугу рокiв призначається за наявностi, зокрема, потрiбного
спецiального стажу та за умови звiльнення з роботи, що дає право на такий вид пенсiї.
Пенсiя за вислугу рокiв педагогiчним працiвникам обчислюються за тiєю самою
формулою (ст. 27 Закону № 1058), як i пенсiя за вiком. Розмiр пенсiї кожної особи
залежить вiд її заробiтку, з якого сплачено внески, та тривалостi страхового стажу.

Статтею 10 Закону № 1058 визначено, що особi, яка має одночасно право на рiзнi види
пенсiї, призначається один iз цих видiв пенсiї за м вибором.

Згiдно з п. 3 ч. 3 ст. 45 Закону № 1058 переводять з одного виду пенсiї на iнший з дня
подання заяви на пiдставi документiв про страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та
iнших документiв, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсiї на iнший в
пенсiйнiй справi, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного
фонду.

У разi переведення з одного виду пенсiї на iнший на бажання особи може враховуватися
заробiтна плата (дохiд) за перiоди страхового стажу, зазначенi ч. 1 ст. 40 цього Закону,
iз застосуванням показника середньої заробiтної плати (доходу), який ураховувався пiд
час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсiї.
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Є випадки, коли переведення з пенсiї за вислугу рокiв на пенсiю за вiком не призводить
до змiни розмiру пенсiйної виплати.

Водночас у зв’язку з досягненням пенсiйного вiку Ви набули права на проведення
перерахунку пенсiї вiдповiдно до ч. 4 ст. 42 Закону № 1058, якою, зокрема, передбачено:
якщо застрахована особа пiсля призначення пенсiї продовжувала працювати,
перерахунок пенсiї проводиться з урахуванням не менш як 24 мiсяцiв страхового стажу
пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi.
Перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати (доходу), з якої обчислено пенсiю.

На бажання пенсiонера перерахунок пенсiї проводиться iз заробiтної плати за перiоди
страхового стажу, зазначенi ч. 1 ст.40 Закону № 1058 (за весь страховий стаж пiсля 1
липня 2000 р. до мiсяця звернення за перерахунком пенсiї чи за будь-якi 60 мiсяцiв стажу
роботи до 30 червня 2000 р. i за весь страховий стаж пiсля 1 липня 2000 р. до мiсяця
звернення за перерахунком пенсiї), iз застосуванням показника середньої заробiтної
плати (доходу), який ураховувався пiд час призначення (попереднього перерахунку)
пенсiї.

Щодо рiзницi в розмiрах пенсiй за вiком, призначених Вашим колегам у 2017 р. i Вам,
роз’яснюємо таке.

Оскiльки пiд час призначення Вам пенсiї за вислугу рокiв у 2009 р. було застосовано
показник середньої заробiтної плати (доходу) за 2008 р., то й у разi переведення Вас з
пенсiї за вислугу рокiв на пенсiю за вiком зберiгається показник середньої заробiтної
плати (доходу) за 2008 р. (ст. 45 Закону № 1058). Водночас Вашим колегам, якi виходять
на пенсiю у 2017 р. уперше (тобто ранiше їм не призначалася пенсiя), для обчислення
пенсiї застосовується показник середньої заробiтної плати (доходу) за 2014-2016 рр., як
передбачено ст. 40 Закону № 1058 для призначення пенсiй за зверненнями у 2017 р.

Саме цим пояснюється рiзниця в розмiрах пенсiй, що призначаються в рiзнi роки.

Така ситуацiя змiниться, якщо Верховна Рада України ухвалить законопроект № 6614,
який передбачає обчислення пенсiй з урахуванням однакового показника заробiтної
плати.
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Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА
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