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Шановний пане Миколо!

Розглянувши Ваш інформаційний запит (вхідний № 1159/11
від 13.11.2020) щодо реалізації положень абзацу третього частини третьої
статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (далі – Закон № 1058) у випадку здійснення автоматичного
перерахунку пенсії по інвалідності відповідно до абзацу п’ятого частини
четвертої статті 42 Закону № 1058, Пенсійний фонд України повідомляє.

Абзацом третім частини третьої статті 45 Закону № 1058 визначено, що
коли особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та
набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього
перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з
пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата
(дохід), визначена частиною другою статті 40 Закону № 1058 для призначення
пенсії.

Згідно з частиною другою статті 40 Закону № 1058 при обчисленні пенсії
враховується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням
пенсії.

Водночас, абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону № 1058
передбачено, що органами Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня без
додаткового звернення особи провадиться перерахунок пенсії тим особам, які на
1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення
перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім частини четвертої
статті 42 Закону № 1058, на найбільш вигідних умовах.

Щорічному перерахунку з 1 квітня відповідно до абзацу п’ятого частини
четвертої статті 42 Закону № 1058 підлягають пенсії, призначені відповідно до
Закону № 1058, в тому числі пенсії по інвалідності.

Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 23/07/2014 № 280 визначено, що Пенсійний
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фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного
забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню.

Відтак, при вирішенні питань застосування середньої заробітної плати
(доходу) при зверненні особи вперше з заявою про переведення з пенсії по
інвалідності на пенсію за віком на умовах, передбачених абзацом третім частини
третьої статті 45 Закону № 1058, якщо такій особі з 1 квітня відповідного року
здійснено автоматичний перерахунок пенсії по інвалідності відповідно до
абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 Закону № 1058, органи Пенсійного
фонду України керуються листом Міністерства соціальної політики України від
23.12.2019 № 1759/0/199-9 (далі – Лист МСП), який надіслано на адреси
головних управлінь листом Пенсійного фонду України від 02.01.2020
№ 2800-030102-9/65 для використання в роботі.

З огляду на роз’яснення, надані Листом МСП, обчислення страхового
стажу, що дає право на переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за
віком на умовах, передбачених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону
№ 1058, здійснюється з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий
стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії по інвалідності.
Тобто, для визначення права на застосування середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що
передують року звернення за переведенням на пенсію за віком, наявність
страхового стажу тривалістю не менше 24 місяців обчислюється без врахування
автоматичного перерахунку.
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