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Шановна Анастасіє Олександрівно!

Розглянувши Ваше звернення від 23.03.2020 щодо порядку виплати
пенсій внутрішньо переміщеним особам при зміні місця проживання
(вх. № 7750/Д-2800-20 від 24.03.2020), Пенсійний фонд України повідомляє.

Пунктом 4.12 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 за № 22-1 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846
(зі змінами), визначено, що при переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове
проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що
призначає пенсію, не пізніше трьох робочих днів з дня одержання заяви
надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає
пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна
справа не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту пересилається
органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Для осіб, які змушені залишити або покинути своє місце проживання у
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту,
тимчасової окупації тощо, реалізація прав на пенсійне забезпечення
здійснюється відповідно до пенсійного законодавства України, Закону України
від 20.10.2014 № 1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб” (далі – Закон 1706), Порядку оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509, та постанови Кабінету
Міністрів України від 05.11.2014 № 637 “Про здійснення соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 21.08.2019 № 788) (далі – Постанова 637).

Пунктом 1 Постанови 637 визначено, що призначення, відновлення та
продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, у тому числі
особам, які відмовились відповідно до пункту 1 частини першої статті 12
Закону 1706 від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і
зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де
органи державної влади здійснюють свої повноваження (далі - внутрішньо
переміщені особи), здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду
України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі
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даних про внутрішньо переміщених осіб.
Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про

призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що
посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України
ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють
отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду
України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним
фондом України за погодженням з Мінсоцполітики.

Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного
грошового утримання), що призначені зазначеним особам, проводиться через
рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства
“Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових
коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв
будь-яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної
влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та
іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх
письмовою заявою може здійснюватись акціонерним товариством “Укрпошта”
з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Згідно з пунктом 1 постанови 637 суми пенсій, які не виплачено за період
до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні
виплати, та будуть виплачуватись на умовах окремого порядку, після прийняття
цього порядку Кабінетом Міністрів України.

Для пенсіонерів з числа осіб, місце проживання яких зареєстроване на
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, чинним
законодавством, крім викладеної вище можливості для реалізації свого права на
пенсійне забезпечення, передбачено також можливість переведення виплати
пенсії з тимчасово окупованої території відповідно Закону України
від 15.04.2014 № 1207-VII “Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України” (далі – Закон
1207).

Відповідно до статті 18 Закону 1207, громадянам України, які виїхали
за межі тимчасово окупованої території, гарантується дотримання у повному
обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, зокрема,
соціальних.

Частиною другою статті 7 Закону 1207 передбачено, що виплата пенсій
громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території
і не отримують пенсій та інших соціальних виплат від уповноважених органів
Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Такий порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України
від 02.07.2014 № 234 “Про затвердження Порядку виплати пенсії та надання
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соціальних послуг громадянам України, які проживають на території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя” (далі – Порядок 234), згідно
якого особи подають територіальному органу заяву про бажання отримувати
пенсію відповідно до законодавства України.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 № 13-4,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14.07.2014 за № 804/25581
(зі змінами), уповноваженим органом, що здійснює пенсійне забезпечення та
надання соціальних послуг особам, які проживають на території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя, визначено Головне управління Пенсійного
фонду України в Херсонській області.

Уповноважений орган на підставі поданої заяви надсилає запит
на отримання пенсійної справи до органів Російської Федерації, зазначених
у пункті 1 Порядку 234 (Пенсійний фонд Російської Федерації або інші
міністерства та відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення у Російській
Федерації) (пункт 4 Порядку 234).

В запитах зазначаються дані про особу, які дозволяють ідентифікувати її
як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання.

Після надходження пенсійної справи, разом з документами про дату
припинення виплати пенсії за попереднім місцем отримання, виплата пенсії
поновлюється.

У разі наявності сум невиплачених пенсій у зв’язку зі зміною місця
проживання та за відсутності підстав для скасування дії довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи, визначених статтею 12 Закону 1706,
внутрішньо переміщені особи можуть звертатись до Пенсійного фонду України
або його територіальних органів для розгляду питань виплати пенсій за час
переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.

З повагою
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