
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ

вул. Бастіонна, 9, м. Київ-14, 01601 тел. 284-89-33,

E-mail: info@pfu.gov.ua, сайт www.pfu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00035323

_______________________________________________________________________________

від _____________ 20__ р. № _______ На № __________ від ___________ 20__ р.

f

foi+request-84368-5cd0843e@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Людмило!

Розглянувши Ваше звернення, що надійшло на електронну пошту Пенсійного
фонду України 01.04.2021 (зареєстроване у Фонді 02.04.2021 за № 453/11),
повідомляємо.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації"
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Ваш запит не стосується одержання відображеної та задокументованої
Пенсійним фондом України інформації, отриманої або створеної в процесі виконання
обов'язків, або яка знаходиться у його володінні, і має розглядатися за вимогами та в
терміни визначені Законом України "Про звернення громадян".

Враховуючи положення пунктів 2-1, 16 розділу ХV Закону України від
09.07.2003 № 1058 – IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в
редакції Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон № 2148), який
набрав чинності 11.10.2017, право на пенсію за вислугу років мають особи, які на
день набрання чинності Законом № 2148 (на 11.10.2017) мають вислугу років та стаж,
необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений, зокрема, статтею
55 Закону України від 05.11.1991 № 1788 «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон
№ 1788).

Пенсія за вислугу років працівникам освіти призначається за наявності
спеціального стажу роботи:

станом на 01.04.2015 - не менше 25 років;
або станом на 01.01.2016 - не менше 25 років 6 місяців;
або станом на 11.10.2017 – не менше 26 років 6 місяців.
Право на пенсію за вислугу років визначається за Переліком закладів і установ

освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на
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пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
04.11.1993 № 909 (далі – Перелік).

Стаж роботи, що дає право на пенсію за вислугу років обчислюється на підставі
записів, проведених у трудовій книжці (стаття 62 Закону № 1788).

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право
на пенсію за вислугу років, для підтвердження спеціального стажу приймаються
уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (пункт
20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637).

Частиною 4 розділу 2 статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено, що
страхувальник зобов’язаний подавати звітність про нарахування єдиного внеску в
розмірах, визначених відповідно до цього Закону, у складі звітності з податку на
доходи фізичних осіб (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем
обліку платника єдиного внеску у строки та порядку, встановлені Податковим
кодексом України.

Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773, який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2020 за № 1304/35587,
затверджено нову форму Податкового розрахунку та Порядок заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку Додаток 6 до Розрахунку «Відомості про наявність
підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (далі
- Д6) призначений для визначення платником єдиного внеску періодів (строків)
трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються
умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а
також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною
діяльністю.

У разі коли у платника єдиного внеску відсутні робочі місця, робота на яких
зараховується до спеціального стажу, Д6 до Розрахунку не формується та не
подається.

З повагою

Заступник директора Департаменту Валентина БОРШОВСЬКА

Марина Олійникова 286-68-02
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