Любомира КОВАЛЬ

ПЕРЕРАХУНОК

На скільки зросте середній розмір пенсії
Зміна прожиткового мінімуму вплине на виплати людям на заслуженому
відпочинку
Нині в Україні проживають 13,5 мільйона пенсіонерів, яких, звісно, цікавить
відповідь на запитання, як відобразиться на пенсійних виплатах зростання
прожиткового мінімуму з 1 грудня 2013 року. На цьому та інших питаннях зосередила
увагу заступник голови правління Пенсійного фонду Валентина Никитенко під час
зустрічі із журналістами.
Перед тим вона поінформувала, що за 10 місяців цього року до бюджету ПФ з
усіх джерел надійшло майже 206 мільярдів гривень, що на 23,8 мільярда більше
порівняно з цим самим торішнім періодом. Середній розмір пенсії в Україні на
сьогодні становить 1484 гривні. Необхідна щомісячна сума на виплату пенсій нині —
понад 20 мільярдів гривень.
Отже, з 1 грудня 2013 року органи Пенсійного фонду проводитимуть
перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Якщо
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить поки що 894
гривні, то з початку грудня він збільшиться до 949 гривень. Пані Никитенко також
нагадала, що нині в Україні жодна пенсія не може бути меншою за прожитковий
мінімум, встановлений для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку з цим буде
проведений перерахунок складових пенсійної виплати, які визначаються від цієї
величини. Так, перерахунку підлягають:
♦ мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж — для
непрацюючих пенсіонерів. Для працюючих пенсіонерів такий перерахунок буде
проведено тоді, коли людина остаточно звільниться з роботи й піде на заслужений
відпочинок;
♦ мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд за
інвалідом війни, підвищення ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та
дітям війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною — незалежно від того, працює
пенсіонер чи ні;
♦ додаткові пенсії учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, мінімальні пенсії осіб,
потерпілих від аварії на ЧАЕС, тобто всі види пенсій, які залежать від розміру
прожиткового мінімуму.
Загалом перерахунок буде проведено для 13,2 мільйона українських
пенсіонерів. Середній розмір пенсій збільшиться в межах 40 гривень. Але, як

наголосила Валентина Никитенко, це не означає, що таке збільшення отримає кожен
пенсіонер. Це лише середній показник, адже розмір підвищення залежить від того,
скільки отримував пенсіонер до цього підвищення.
А загальний обсяг виплати пенсій та грошових допомог у грудні вперше
перевищить 21 мільярд гривень. Виплата підвищених пенсій розпочнеться з 4 грудня
цього року. Посадовець наголосила, що перерахунок не потребує додаткового
звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду, крім випадків повідомлення про
працевлаштування або звільнення з роботи.
Розміри виплат, що грунтуються на величині прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність (див. таблицю).
Заступник голови правління ПФ також нагадала, що з 1 травня 2013 року були
перераховані пенсії учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941—1945
років, а також інвалідів війни ІІ і ІІІ груп, які досягли 85-річного віку, і встановлені на
рівні пенсій інвалідів війни І групи. З 11 червня 2013 року до цих категорій осіб також
прирівняли учасників бойових дій з імперіалістичною Японією. Отже, з 1 грудня цього
року розмір пенсії таких громадян після перерахунку не може бути меншим, ніж
2704,65 гривні.
Валентина Никитенко також зауважила, що нині істотних затримок із виплатою
пенсій за листопад немає. Станом на 20 листопада їх було профінансовано на
70,8%. А позаяк виплату пенсії працюючим пенсіонерам призначають з 23 по 25
число календарного місяця, до того часу частину, що лишилася, буде
профінансовано. Тож до 25 листопада включно всі пенсіонери мають отримати свої
пенсійні виплати в установлені терміни.
На запитання журналіста «УК», що роблять нині для осучаснення розмірів
пенсій, посадовець нагадала, що вже зроблено перший крок у цьому напрямку — з 1
липня 2013 року набрав чинності закон, який вніс зміни до статті 42 Закону «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». І якщо раніше право на
перерахунок пенсій визначалося залежно від того, на скільки у попередньому році
зріс розмір пенсії особи, то тепер такої залежності немає. Перерахунку фактично
підлягатимуть усі пенсії, які було призначено за законами «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Заробітна плата, з якої призначено (або попередньо
перераховано) пенсію, буде підвищуватися на коефіцієнт, який відповідає не менш як
20% зростання середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески,
порівняно з попереднім роком. До того ж на показник підвищення впливатиме рівень
інфляції.
Також уряд працює над осучасненням заробітної плати, тому що нині норми
чинного законодавства ставлять у залежність розмір пенсій наших громадян від року
їх виходу на пенсію. Зрозуміло, що рік у рік середня заробітна плата зростає і ті
люди, які вийшли на пенсію у 2008—2010 роках з тієї самої посади, отримують
пенсію відчутно меншу, ніж ті, хто виходить на пенсію, скажімо, цього року. І щоб не
було таких великих розривів у розмірах пенсій, з 1 жовтня 2011 року прийнято
рішення під час призначення пенсій враховувати усереднену середню заробітну
плату за три попередні роки. Тож при призначенні пенсії у 2013 році враховується
усереднена зарплата за 2010—2011—2012 роки. Середня величина її становить 2,3
тисячі гривень. У 2014 році, зрозуміло, під час цих розрахунків відійде 2010 рік, а
з’явиться 2013-й, а отже розмір середньої усередненої зарплати стане більшим. Є

прагнення осучаснити зарплату до усередненої величини за три роки, які передують
2013 року. Та чи вдасться це, напряму залежить від наповненості бюджету ПФ. Адже
проводити перерахунок та осучаснення пенсій можна лише у межах існуючих
фінансових можливостей.

Перерахунок пенсій буде проведений для 13,2 мільйона людей по всій Україні. Фото Володимира ЗAЇКИ

Розміри
мінімальної пенсійної виплати та підвищень з 01.12.2013 р.
Найменування виплати

Розмір, грн

І. Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
Інвалідам І групи,
учасникам бойових дій у період ВВВ та війни з Японією,
яким виповнилося 85 років і більше, та інвалідам ІІ, ІІІ груп з їх
числа

2 704,65

Інвалідам ІІ групи

2 419,95

Інвалідам ІІІ групи

2 135,25

Учасникам бойових дій

1 565,85

ІІ. Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена
Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам»

Інвалідам війни І групи підгрупи А

949,00

Інвалідам війни І групи підгрупи Б

474,50

Інвалідам війни ІІ групи

237,25

Інвалідам війни ІІІ групи

142,35

ІІІ. Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
Інвалідам війни І групи*

474,50

Інвалідам війни ІІ групи*

379,60

Інвалідам війни ІІІ групи*

284,70

Учасникам бойових дій*

237,25

Учасникам бойових дій та інвалідам війни ІІ і ІІІ груп з їх
числа, яким виповнилося 85 і більше років
Членам сімей загиблих військовослужбовців
Подружжю померлих учасників війни, визнаних за життя
інвалідами

474,50
398,58
113,88

Учасникам війни*

142,35

Учасникам війни, нагородженим медаллю*

189,80

ІV. Підвищення, передбачені Законом України «Про жертви нацистських
переслідувань»
Неповнолітнім в’язням*

237,25

Неповнолітнім в’язням — інвалідам І групи*

474,50

Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІ групи*

379,60

Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІІ групи*

284,70

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового
тримання*

142,35

Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового
тримання, нагородженим медаллю*

189,80

V. Підвищення відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей
війни»
Дітям війни
66,43
*особам, яким виповнилося 100 і більше років, підвищення встановлюється в
потрійному розмірі.
За даними Пенсійного фонду України

