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Шановний Михайле Савелійовичу!

Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (надалі – Головне
управління) на Ваше електронне звернення, яке надійшло листом Пенсійного фонду
України від 29.07.2021 № 22568-24683/О-03/8-2800/21 та зареєстроване в Головному
управлінні 30.07.2021 № 22491/О-2600-21, надає роз’яснення.

Згідно статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за
який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем
фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють
виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому
Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до «Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні
рахунки в банках» затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 30
серпня 1999 р. № 1596 (далі-Порядок) виплата пенсій та грошової допомоги
здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів в
населених пунктах у межах України, в яких функціонують вибрані одержувачами
уповноважені банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва
тощо) (далі - установи уповноважених банків).

Сума пенсії виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на
поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.

Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків,
зарахування сум пенсій та грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням на поточні рахунки і їх виплати відповідно до
зобов’язань, визначених додатком до Порядку відбору банків, через які здійснюється
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виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №
1231 , та укладених договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

Одержувачі самостійно вибирають уповноважений банк для відкриття
поточного рахунка.

Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками
згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного
банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

Між уповноваженим банком і одержувачем укладається договір банківського
рахунка. Положеннями договору не можуть погіршуватися умови виплати пенсій та
грошової допомоги, встановлені цим Порядком.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги (додаток 1) або заява про
виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка (додаток 4) подається
одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду України за зазначеним у заяві
місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті в межах України.

Заява про виплату пенсії або грошової допомоги може прийматися органом
Пенсійного фонду України через установи уповноваженого банку.

Заява приймається за умови пред’явлення паспорта громадянина України або
іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її вік, і визначеного
законодавством документа, необхідного для з’ясування місця її проживання, та
реєструється в установленому порядку.

У разі отримання від одержувача заяви про виплату пенсії або грошової
допомоги з відкриттям рахунка орган Пенсійного фонду України або орган
соціального захисту населення інформує одержувача про необхідність укладення
договору банківського рахунка із зазначеним у заяві уповноваженим банком.

Органи Пенсійного фонду України та органи соціального захисту населення
формують перелік одержувачів на підставі отриманих заяв про виплату пенсії або
грошової допомоги з відкриттям рахунка та разом із необхідними для відкриття
поточних рахунків таким особам документами та відомостями, визначеними
нормативно-правовими актами Національного банку, подають його відповідному
уповноваженому банку у строки, визначені у договорі, але не пізніше ніж через п’ять
робочих днів з дати прийняття документів.

Уповноважений банк може відмовити у відкритті поточного рахунка
одержувачу з підстав, визначених законодавством та/або нормативно-правовими
актами Національного банку, або у разі надання не в повному обсязі та/або
недостовірної інформації чи документів, що містять недостовірну/неправдиву
інформацію, та/або будь-яких інших відомостей, необхідних уповноваженому банку
для відкриття поточного рахунка згідно з вимогами законодавства та/або
нормативно-правових актів Національного банку, про що повідомляє відповідному
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органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення із
зазначенням причин відмови у відкритті рахунка для інформування одержувача або
подання відсутньої/уточнювальної інформації, відсутніх відомостей та/або
документів.

Уповноважений банк щомісяця не пізніше 20 числа подає органам Пенсійного
фонду України або органам соціального захисту населення перелік відкритих за
зверненнями органів Пенсійного фонду України поточних рахунків одержувачам із
зазначенням номерів таких рахунків та інформації про укладення договорів
банківського рахунка з одержувачами, а в разі відмови у відкритті поточного рахунка
- інформацію про причину відмови.

Іншого чинним законодавством не передбачено.
Додатково повідомляємо, відповідно до електронного особового рахунку,

згідно заяви від 23.07.2021 виплата Вашої пенсії з вересня 2021 року буде
здійснюватися на розрахунковий рахунок, який відкрито в АТ «Райффайзен банк» з
датою виплати 19 числа щомісяця.

Відповідно до ст.16 Закону України “Про звернення громадян” у випадку
незгоди з прийнятим за розглядом Вашого звернення рішенням, Ви маєте право
оскаржити його до суду у встановленому законодавством порядку.

Заступник начальника Головного управління Ольга ПРИЩЕПА
Світлана Любарська (044) 4625562


