
Деякі питання пенсійного страхування 
 

1. Щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам  

Відповідно до частини четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” (далі - Закон № 1058) з 2018 року пенсіонерам, які після 

призначення (попереднього перерахунку) пенсії відпрацювали 24 календарні місяці, 

органи Пенсійного фонду України (далі - ПФУ) щороку (починаючи з 2018 року) з 1 

квітня автоматично перераховують пенсії тим пенсіонерам, які на 1 березня набули право 

на перерахунок (без їх звернень).   

Страховий стаж з 1 квітня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих 

осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

підставі поданих страхувальниками звітів та після надходження інформації про сплату 

єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі-

ЄСВ). 

В цьому році такий перерахунок ще не проведено, з тієї причини, що з 01 січня 2021 

року відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо 

подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб” від 19.09.2019 № 115-IX змінено порядок 

та строки подання звітності про нарахування ЄСВ. Раніше така звітність подавалася 

щомісяця, зараз - щокварталу у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб. Для 

роботодавців строк подання звітності за найманих працівників – протягом 40 календарних 

днів після закінчення звітного кварталу.  

Тому інформацію про заробітну плату (дохід), на яку нараховується ЄСВ за січень- 

лютий 2021 року ПФУ отримає не раніше 10 травня п.р.  

За інформацією ПФУ перерахунок працюючим пенсіонерам не відміняється, він буде 

проведений з 1 квітня, як і встановлено Законом №1058, після надходження відомостей 

про сплату ЄСВ за вищевказаний період. 

 

 

2. Розрахунок середньої заробітної плати (доходу) в Україні, яка враховується при 

обчисленні розміру пенсії 

Із-за зміни строків подання звітності про нарахування ЄСВ (щокварталу замість 

щомісяця) починаючи з січня 2021 року показники середньої заробітної плати будуть 

розраховуватися після отримання відповідних даних від Державної податкової служби 

України. Оскільки до ПФУ ще не надійшли дані звітності страхувальників про заробітну 

плату (дохід), на яку нараховується ЄСВ, та середньооблікову чисельність штатних 

працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях за І квартал, при 

призначенні пенсії застосовується частина друга статті 42 Закону №1058, тобто 

враховується  щомісячна середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено 

страхові внески, за грудень 2020 року з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної 

плати (доходу) після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату (дохід) в 

Україні, з якої сплачено страхові внески, за місяць (місяці), що передує зверненню за 

призначенням пенсії. 

 

 

3. Пенсійний вік жінок 60 років 

З  2011 року пенсійний вік жінок зростав  щороку на півроку. В цьому році ,  

перехідний період завершився, з 1 квітня 2021 року пенсійний вік жінок зрівнявся з 

пенсійним віком чоловіків і становить 60 років за наявності визначеного законом 

страхового стажу, в цьому році – не менше 28 років. 
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