Виплата пенсій, грошових допомог під час дії воєнного стану
У зв’язку з військовою агресією РФ пенсіонери, отримувачі допомоги, які опинилися на
тимчасово окупованих територіях чи в населених пунктах, на територіях яких проводяться бойові
дії не можуть отримати гроші. В найбільш складній ситуації знаходяться громадяни, яким пенсії
(допомоги) доставлялися Укрпоштою за місцем проживання, наразі вона не має можливості
доставляти їх на ці території.
З метою вирішення цієї проблеми Уряд України 26 лютого 2022 року прийняв постанову
№162 (зі змінами від 21.03.22 №343, 26.04.22 №492), якою передбачено певні особливості щодо
виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.
Виплата пенсії на територіях, де ведуться бойові дії
Зокрема, у разі неможливості уповноваженими банками здійснювати виплату пенсій,
грошових допомог їх виплата здійснюється шляхом грошового переказу коштів без відкриття
рахунка через АТ «Ощадбанк».
У населених пунктах, де “Укрпошта” не має технічної можливості виплачувати і доставляти
пенсії, ПФУ перераховує пенсії на рахунки пенсіонерів, які відкриваються в АТ «Ощадбанк» за
зверненням органів ПФУ без заяв пенсіонерів про виплату пенсії в банку. Після укладення
договору з Ощадбанком можна буде одержати кошти в будь-якому відділені банку.
Для отримання коштів треба пред’явити паспорт та довідку про присвоєння номера облікової
картки платника податків.
Якщо пенсіонер, одержувач допомоги не може пред’явити паспорт громадянина України
або інший документ, що посвідчує особу, він може отримати виплату пред’явивши єДокумент в
мобільному додатку Дія.
Якщо ж договір не буде укладено пенсію, грошову допомогу можна буде отримати після
відновлення Укрпоштою можливості доставляти пенсії додому.
Якщо людина отримувала пенсію та/або грошову допомогу через АТ «Укрпошта» за місцем
проживання, і вимушена була через небезпеку змінити фактичне місце проживання, то вона також може
отримати виплати у відділеннях АТ «Ощадбанку» як грошовий переказ без відкриття рахунку або ж у
іншому відділенні АТ «Укрпошта» за місцем тимчасового перебування.

Виплата пенсій, грошових допомог внутрішньо переміщеним особам
Якщо особі пенсія, грошова допомога доставлялась Укрпоштою додому за місцем
проживання, а наразі вона переїхала в інше безпечне місце проживання, за її зверненням
особистим або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (пенсіонера - до органів ПФУ)
чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі ПФУ, одержувача грошової допомоги - до
органів соцзахисту населення, щодо тимчасової зміни його фактичного місця проживання,
виплата пенсії, грошової допомоги здійснюється АТ “Укрпошта” у відділенні пошти чи з
доставкою за місцем її тимчасового перебування або шляхом переказу коштів через Ощадбанк.
У зверненні зазначається прізвище, ім’я, по батькові, паспорті дані та номер облікової
картки платника податків, попереднє місце проживання (отримання виплат) та тимчасове місце
перебування.
Виплата пенсій, грошових допомог за місяць, в якому надійшло звернення, здійснюється
після надходження від АТ “Укрпошта” інформації про невиплату пенсії, грошової допомоги за
попереднім місцем проживання. Невиплачені суми пенсій, грошової допомоги включаються до
виплати у наступних виплатних періодах.

Виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю
Виплата соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому
2022 р. чи в інших місяцях під час дії воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та
отримати висновок МСЕК щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, продовжується на
період дії воєнного стану та на один місяць після дати його скасування.
Виплата пенсії у разі втрати годувальника дітям, які навчаються
Під час дії воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від
18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової
передвищої та вищої освіти пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається, а виплата
раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки про навчання.
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