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Шановна Єлизавето Олександрівно! 
 

Розглянувши Ваш запит на отримання інформації від 16.09.2019                            
(вх. від 16.09.2019 № 687/10-із), Пенсійний фонд України, в межах своєї 
компетенції, повідомляє. 

Для осіб, які мають право на постійне проживання в Україні та які змушені 
залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації тощо, реалізація 
прав, зокрема, на пенсійне забезпечення, здійснюється відповідно до законодавства 
України, зокрема, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII та деяких постанов Кабінету 
Міністрів України. 

Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи затверджено постановою Кабінету Міністрів України                  
від 1 жовтня 2014 р. № 509. Зазначеним порядком Міністерство соціальної 
політики визначено уповноваженим органом, який вживає заходів для формування 
та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб,                 
та є її держателем. 

Призначення (відновлення) виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам 
до вересня 2019 року здійснювалось відповідно до Порядку призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (далі - Постанова 
365),  на підставі відповідного рішення комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат.  

Територіальні органи Пенсійного фонду України призначали (відновлювали) 
пенсію на підставі відповідного рішення комісії з питань призначення 
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених 
районними, районними у м. Києві держадміністраціями, виконавчими органами 
міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – Комісія), у порядку, 
визначеному Постановою 365. 

Виплата пенсій органами Пенсійного фонду України не здійснювалась у разі 
отримання від органів соціального захисту населення рішення про скасування дії 
довідки внутрішньо переміщеної особи або виплата пенсії не поновлювалась згідно 
з рішенням Комісії про відмову у поновленні соціальних виплат.  

Крім того, причинами зупинення виплати пенсії, в тому числі і внутрішньо 
переміщеним особам, можуть бути: закінчення терміну виплати (пенсії                          
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по інвалідності та в зв’язку з втратою годувальника); смерть пенсіонера; зміна 
місця проживання  пенсіонера; неотримання пенсії протягом 6 місяців підряд.  

Облік щодо причин припинення виплати пенсій окремо по пенсіонерах               
з числа внутрішньо переміщених осіб в Пенсійному фонді та його органах                                   
не проводиться. 

Чисельність пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб та сум коштів, 
що мають бути їм виплачені, в тому числі за минулий час, можливо визначити 
після проведення індивідуальних розрахунків щодо кожного пенсіонера, якому 
нараховано такі суми, тобто після поновлення виплати пенсії. 

Станом на 01.09.2019 виплата пенсій проводилась 612 тис. пенсіонерів з числа 
внутрішньо переміщених осіб. Всього за січень – серпень 2019 року таким 
пенсіонерам виплачено 21,7 млрд. грн. 

У зв’язку з набранням чинності з 30.08.2019 постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.08.2019 № 788 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» порядок призначення відновлення та продовження виплати 
пенсій змінено. 

Абзацом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014                                     
№ 637 (зі змінами) визначено, що призначення, відновлення та продовження 
виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які 
відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону 1706 від 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце 
проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади 
здійснюють свої повноваження (далі - внутрішньо переміщені особи), відповідно 
до внесених змін, здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду 
України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних 
про внутрішньо переміщених осіб. 

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. 

Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право 
звертатися до Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства 
внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної поліції, Державної міграційної 
служби, Міністерства фінансів, інших органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з метою підтвердження чи спростування інформації                  
про повернення особи до покинутого місця постійного проживання або поданих 
нею для призначення (відновлення, продовження виплати) пенсії документів, 
зокрема з використанням системи електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів. 

Суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, 
обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються                       
на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

Такий окремий порядок на сьогодні не визначено. 
Щодо перевипуску електронних пенсійних посвідчень (далі – ЕПП), 

оформлення яких розпочалось з 2016 року, інформуємо, що АТ «Ощадбанк» 
спільно з Пенсійним фондом України започатковано автоматичний перевипуск 
ЕПП, термін дії яких в частині пенсійного посвідчення (далі – ПП) спливає.  

Процес перевипуску забезпечується з подальшим смс-інформуванням 
пенсіонера про необхідність отримання нового ЕПП у відділенні банку, вказаному 
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ним в заяві на оформлення первинного ЕПП. 

Процес перевипуску ЕПП також можливий при особистому зверненні 
власника ЕПП до будь-якого відділення банку в межах одного регіонального 
управління із відділенням,  в якому відкритий рахунок для виплати пенсій. 

У випадках потреби у перевипуску ЕПП у зв’язку з необхідністю внесення 
змін в частині ПП, наприклад, зміна персональних даних, виду пенсії тощо, таке 
переоформлення здійснюється в загальному порядку за зверненням                                  
до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи 
на обліку. 

Додатково повідомляємо, що Пенсійним фондом України згідно наказу                     
від 01.08.2019 № 94, розпочато смс-інформування пенсіонерів, у яких закінчується 
термін дії ПП, про автоматичний перевипуск картки. 

Виплата пенсії здійснюється у відповідності до статті 47 Закону України   
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003                      
№ 1058-ІV через установи банків. Після зарахування сум пенсій на рахунки 
одержувачів пенсій вважається виплаченою. Питання отримання коштів  
з банківського рахунку належить до компетенції банку. 

 

З повагою  

 

Заступник директора департаменту                               Л. БРИЧОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Олена Писаченко 2862373 


