
Актуальні питання. Квітень 2020 року 

Перерахунок страхових виплат потерпілим від нещасного 

випадку на виробництві 

На виконання Закону України “Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановою від 1 квітня 

2020 року №249 з 1 березня 2020 року збільшив на 11 відсотків розмір 

щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі 

смерті потерпілого.  

Соціальна підтримка окремих категорій осіб  

1 квітня 2020 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №251 «Деякі 

питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки 

окремим категоріям населення у 2020 році» (далі – постанова №251), 

якою передбачено підвищити матеріальне забезпечення пенсіонерів та 

одержувачів допомоги. 

Підвищення пенсій 80-річним 

1. З 1 квітня п. р. пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і 

більше і в яких розмір пенсії не перевищує 9 205 гривень встановлено 

щомісячну компенсаційну виплату у розмірі до 500 грн. Виплата 

проводиться з дня досягнення 80-річного віку.  

Якщо ж після встановлення такої виплати у пенсіонера, який має 25 

років страхового стажу (для чоловіків) і 20 років – для жінок пенсія разом 

з надбавками,  доплатами, підвищеннями, індексацією, іншими 

доплатами до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не 

досягає 2600 грн., йому встановлюється доплата до пенсії до цього 

розміру, тобто найменша пенсійна виплата для таких осіб становить 

2600 грн.   

 

Щорічна індексація раніше призначених пенсій  

 

2. З 1 травня п. р. буде проведено щорічний перерахунок пенсій 

відповідно до частини другої ст. 42 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» із застосуванням 

коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в 

Україні, з якої сплачено страхові внески, в розмірі 1,11.  



Отже, у травні п. р. всі раніше призначені пенсії, як працюючих так і 

не працюючих пенсіонерів, проіндексують на 11%. 

У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку, 

становитиме менше 100 грн., то в цьому разі буде встановлюватися 

доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до 100 грн. Загалом найменша 

доплата до пенсії за цим перерахунком становитиме 100 грн.   

 

Мінімальна пенсія  

 

3. З 1 травня 2020 р. підвищується мінімальна пенсія для 

пенсіонерів, які мають стаж 35 чоловіки і 30 – жінки, у разі, коли їх 

щомісячний розмір пенсії з урахуванням надбавок,  доплат, підвищень, 

додаткових пенсій, сум індексації, інших доплат до пенсії (крім пенсії за 

особливі заслуги перед Україною) не досягає 2100 грн., їм надається 

доплата до зазначеного розміру. 

З 1 травня п.р щомісячна мінімальна пенсійна виплата цій 

категорії пенсіонерів становитиме 2100 грн. 

 

Одноразова грошова допомога 1 000 грн. 

 

4. Уряд запланував у квітні 2020 року провести ще одну виплату 

одноразову грошову допомогу у зв’язку з негативними наслідками 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОVID – 

19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 (далі – одноразова грошова 

допомога), у сумі 1000 грн. окремим категоріям населення.  

Проте, така допомога може бути виплачена лише після внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». 

 Верховна Рада планує розглянути запропоновані Кабміном зміни 

на цьому тижні, а отже, якщо закон буде прийнято, то в кінці квітня п.р. 

пенсіонери, розмір пенсій у яких з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткових пенсій, інших доплат до пенсій, станом на 1 квітня 2020 р. не 

перевищує 5 тисяч грн.  зможуть отримати одноразову грошову допомогу 

у зазначеному розмірі. 

Крім них, така допомога буде виплачена: 

- одержувачам державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства; 

- дітям з інвалідністю (крім тих, які отримують разом з такою 

допомогою пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну 

соціальну допомогу, передбачену Законом «Про державну соціальну 



допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю); 

- одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; 

- одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі,  яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну  виплату. 

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 

З 1 квітня 2020 року відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої 

статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» органами Пенсійного фонду проведено автоматичний 

перерахунок пенсій пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) 

пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2020 року,  набули 

права на його проведення. Пенсії перераховано на найбільш вигідних 

умовах для пенсіонера, з урахуванням додатково набутого страхового 

стажу або з урахуванням стажу і заробітної плати за відпрацьований 

період. 

Г. Просяник 
 
У зв’язку з коронавірусною хворобою в Україні встановлено 

карантин. Я отримую пенсію по інвалідності і в квітні мені пройти 
переогляд на МСЕК, так як закінчується строк виплати пенсії. Що мені 
робити і як буде з пенсією? 

 
Це питання врегульовано Законом України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-2019)” від 02.04.2020р. № 540. 

У разі пропуску в період карантину, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, строку повторного огляду МСЕК особою з інвалідністю 
виплата пенсії по інвалідності  не зупиняється до закінчення терміну дії 
карантину і перепризначається (продовжується) на новий період, без 
заяв та без будь-яких документів. 

Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів   
управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої 
пенсії на підставі поданої особою заяви  (результатів переогляду медико-
соціальної експертизи) та необхідних документів. 

 
 

Г. Просяник 


