Про перерахунки пенсій
У 2021 році Пенсійний фонд провів 13 перерахунків пенсій. Черговий, але не
останній в цьому році перерахунок з 1 жовтня п.р. стосувався осіб, які досягли 75
– річного віку та які мають повний стаж (жінки – 30, чоловіки – 35 років стажу, або
20, 25 років стажу відповідно для пенсій, призначених до 01.10.2011 року).
Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020
року № 849 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій
осіб у 2021 році та в подальшому» встановлено щомісячну компенсаційну виплату в
розмірі до 400 грн. особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного
віку та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, індексації, інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством, не досягає 10 340,35 грн.
З 1 грудня 2021 року підвищення пенсій відбудеться у зв'язку із зростанням
мінімальної зарплати до 6500 грн. Мінімальна пенсія для пенсіонерів віком від 65
років за наявності у них повного страхового стажу (30 – жінки, 35 років – чоловіки)
– складе 2600грн.
Також у зв’язку з черговим зростанням прожиткового мінімуму, передбаченим
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 1 грудня п.р.
зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж. Розмір
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складе – 1934 грн.,
таким же буде і мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 30 років, у
чоловіків 35 років страхового стажу. Також зростуть розміри надбавок, доплат,
підвищень, мінімальних пенсійних виплат.
Перерахунок пенсій органи Пенсійного фонду проведуть автоматично. За наявності
страхового стажу меншої тривалості, ніж зазначено вище, мінімальний розмір пенсії
за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу.
Пенсіонерам, які працюють
перерахунок пенсій, надбавок інших виплат буде
проведено після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати, визначених законом на
дату звільнення з роботи.
15 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №963 «Про
додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому».
За цією постановою в 2022 році будуть проведені перерахунки пенсій:
з 1 жовтня 2022 року:
особам у віці від 70 до 75 років, які мають повний страховий стаж буде встановлена
щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 300 грн. якщо їхній щомісячний
розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
індексації, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає 10
340,35 грн.;
з 1 грудня 2022 року:
особам, яким не виповнилося 70 років, які мають повний страховий стаж та які не
працюють і отримують пенсійну виплату в розмірі меншому за 2 500 грн., буде
надаватися щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного
розміру.
В наступному році буде надаватися компенсація за більш пізній вихід на
пенсію жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня
1962 року, їм до пенсії за віком встановлюється щомісячне підвищення в розмірі 9
відсотків зазначеної пенсії за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка
пенсія.
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