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Питання державних виплат 
пенсіонерам та особам, які досягли 
пенсійного віку
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СКОРОЧЕННЯ:

Особа з інвалідністю

особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії 
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити    
умови для реалізації такою особою прав нарівні з іншими 
громадянами та забезпечити її соціальний захист

Фонд Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

РНОКПП реєстраційний номер облікової картки платника податків особи

КМУ Кабінет Міністрів України

МСЕК Медико-соціальна експертна комісія

ЛКК лікарсько-консультативна комісія

ТЗР
технічні та інші засобами реабілітації осіб з інвалідністю,                                   
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення
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ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

За наявності всіх необхідних документів, для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного 
центру ПФУ незалежно від регіону. Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії 
не мають значення, оскільки Пенсійний фонд володіє Реєстром застрахованих осіб, де зберігається 
інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

Документи, необхідні для призначення пенсії:
• паспорт;
• РНОКПП;
• документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток 

та ін.);
• довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 року (за бажанням);
• реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
• довідка про взяття на облік ВПО (за наявності);
• документи про надання особливого статусу особі (наприклад, «чорнобильське» посвідчення); 
• фотографія для пенсійного посвідчення.
• Жінки у разі зміни прізвища надають свідоцтво про шлюб. 

 

Особливості застосування строків виплати пенсії

Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, 
виключно у грошовій формі, за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах 
України, незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера, зокрема 
організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій.

Проте на період воєнного стану виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених 
частиною першою статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
Тобто в разі необхідності виплатний період може бути продовжено після 25 числа.



Матеріал розроблено в рамках програми «Єднання заради д�», що впроваджується IREX разом з БО «БФ «Стабілізейшен суппорт 
сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.
Вміст є виключною відповідальністю БО «БФ «ССС» і не обов'язково відображає погляди IREX або Державного департаменту США.

Mетодичнi матеріали щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та 
цивільного населення, які постраждали від військової агрес� РФ проти України

4

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ ЧИ ГРОШОВОЇ 
ДОПОМОГИ НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Якщо особа не отримувала пенсію, інші грошові виплати та субсидії через Укрпошту та не виїжджала і 
знаходилася на своєму постійному місці проживання, пенсію можна отримати у звичайному порядку. 
Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, що необхідно уточнювати 
індивідуально в органі ПФУ.

Якщо уповноважений банк не може здійснити виплату пенсії чи грошової допомоги, кошти повинні бути 
переказані через інший уповноважений банк. Цей механізм працює автоматично, спеціальний рахунок 
у банку не відкриватимуть, і для отримання пенсії чи іншого виду допомоги потрібно буде звернутися 
до будь-якого відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та довідкою про присвоєння РНКОПП.

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі пенсій та інших грошових виплат 
можуть отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку у банку в АТ «Ощадбанк» або у 
відділенні АТ «Укрпошта».

У такому випадку необхідно повідомити органи ПФУ (щодо отримання пенсії) або органи соціального 
захисту населення (щодо отримання інших грошових виплат). Зробити це можна, звернувшись до 
сервісних центрів ПФУ в регіонах, подати інформацію через електронний кабінет ПФУ, контакт-центр 
Укрпошти, або звернувшись до відповідних органів соціального захисту населення в регіоні.

Необхідно повідомити про отримання виплат за іншою адресою і надати наступні дані:
• прізвище, ім’я та по батькові;
• адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
• паспортні дані (серія та номер паспорта);
• номер телефону;
• спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);
• нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання;
• якщо ви отримуєте пенсію поштовим переказом, повідомити оператору додатково код переказу, 

який надійшов у SMS-повідомленні.
Якщо особа не визначилася з місцем отримання виплат і має бажання отримати кошти у будь-якому 
відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, необхідно повідомити про це оператора.
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ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВ КМУ № 162  ТА № 214

Пунктом 2 Постанови № 457 установлено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, що 
перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і виплата всіх належних 
соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному 
обсязі з урахуванням особливостей, визначених постановами КМУ.

Постановою № 162 визначено такі особливості:

1. У разі надходження до Міністерства соціальної політики та/або ПФУ інформації від Національного 
банку щодо неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій та грошових 
допомог одержувачам, їх виплачують шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка 
через АТ «Ощадбанк», відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні 
рахунки в банках, затвердженого постановою КМУ від 30.08.1999 № 1596.

2. У разі звернення одержувачів пенсій до органів ПФУ особисто, за допомоги засобів телекомуніка-
ційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ, а 
також особистого звернення або за допомоги засобів телекомунікаційного зв’язку одержувачів 
грошових допомог до органів соціального захисту населення щодо тимчасової зміни їх фактичного 
місця проживання, пенсії та грошові допомоги виплачують шляхом переказу коштів одержувачу 
без відкриття рахунка в банку.

3. Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 р. та в інших місяцях під час дії 
правового режиму воєнного стану, і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок 
медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю, виплата соціальної 
допомоги продовжується на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після 
дати його скасування.

4. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій за квітень 2022 р. на території адміністра-
тивно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії та які визначені Мінрегіоном у 
переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 
204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 
надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка», фінансування та 
виплата пенсій певним особам здійснюється, починаючи з 25 березня 2022 р. в межах фінансових 
можливостей ПФУ. Йдеться про осіб, яким виплачується пенсія через їхні поточні рахунки в 
банках або через національного оператора поштового зв’язку, функції якого виконує акціонерне 
товариство «Укрпошта», за датами виплати, визначеними ПФУ за погодженням з Міністерством 
соціальної політики.

5. Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених ч. 1 ст. 47 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та в розмірах, не менших, ніж 
встановлені за попередній місяць, з подальшим проведенням перерахунку.
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Постановою № 214 визначено такі особливості:

1. Строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; допомоги на дітей 
одиноким матерям; допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомоги на 
дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня; на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; щомісячної грошової 
допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 
щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (далі – державна 
соціальна допомога) та пільги, які було призначено раніше, продовжуються на період введення 
воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Такі пільги виплачуються 
за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту 
населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських 
рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

2. Якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю пропустили строк переогляду допомоги, виплата таких видів допомоги не зупиняється 
на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

3. Норми постанови КМУ від 08.04.2020 № 264 «Деякі питання надання державної соціальної 
допомоги» протягом періоду воєнного стану та одного місяця після дати його припинення чи 
скасування не застосовуються.


