ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам” від 5 листопада 2014 р. № 637”
Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проекту акта

Установити, що:
…
Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою
про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та
документом, що посвідчує особу, територіальні органи
Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника,
фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з
даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду
України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних
про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який
затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з
Мінсоцполітики.
Норма відсутня
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Пенсія та інші соціальні виплати можуть виплачуватися
за довіреністю, посвідченою на території Російської
Федерації, у разі якщо довірена особа є родичем прямої лінії
споріднення. Документами, що підтверджують такі
відносини є свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб,
Витяги з реєстру актів цивільного стану щодо актових
записів, копії рішень суду, що набрали законної сили, про
встановлення факту родинних зав’язків.
Під час формування списків на зарахування пенсій та
грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до Порядку
виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в
банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р.,
№ 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), зазначаються відомості
про отримувачів пенсій та грошової допомоги, які є внутрішньо
переміщеними особами.
…
5. Акціонерному товариству “Державний ощадний банк
України”:
…
не пізніше ніж з 1 серпня 2016 р. розпочати за зверненням
клієнтів за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих
платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним
посвідченням, із зазначенням графічної та електронної
інформації про власника та його електронного цифрового
підпису.
Норма відсутня

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України
“____” _____________ 2021 р.
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Починаючи з 1 квітня 2022р. та протягом періоду
проведення
операції
Об’єднаних
сил,
припинити
обслуговування за довіреностями, посвідченими нотаріусами
або іншими уповноваженими на це органами на території
Російської Федерації, виданими третім особам внутрішньо
переміщеними особами або клієнтами, які отримують пенсію
та грошову допомогу за рахунок коштів державного
бюджету, але не отримали довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи (не надали підтвердження) та
мають реєстрацію на непідконтрольній Україні території,
крім випадків закриття рахунку з нульовим залишком
коштів на ньому.
Дана вимога не розповсюджується на випадки
підтвердження родинних зв’язків прямої лінії споріднення
між внутрішньо переміщеною особою, якій призначено
соціальні виплати, та довіреною особою.
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