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Шановна пані Алісо!

Розглянувши Ваш інформаційний запит (вх. № 645/11
від 13.05.2021), Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України від 09.07.2003
№ 1058 - IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі –
Закон № 1058) у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії
продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш
як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку)
пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із
заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної
плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40
Закону № 1058, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу),
який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Пунктом 4.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного
фонду України від 25.11.2005 № 22-1 встановлено, що у разі якщо на дату
звернення особи за перерахунком пенсії відповідно до частини четвертої статті 42
Закону № 1058 в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про страховий стаж за
двадцять четвертий місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії,
за бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового
стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць за умови, якщо дані
надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії. У
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цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що
призначає пенсію, відповідної заяви.

Водночас повідомляємо, що відповідно до частини четвертої статті 45
Закону № 1058 перерахунок призначеної пенсії, крім випадків,
передбачених частиною першою статті 35, частиною другою статті 38, частиною
третьою статті 42 і частиною п'ятою статті 48 Закону № 1058, провадиться у разі
виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому
пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма
необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа
наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним
після 15 числа.
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