
Прийом документів для призначення пенсії

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Громадяни України, які застраховані згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» та досягли встановленого пенсійного віку чи визнані 
особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для 
призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх 
сімей та інші особи, передбачені Законом;

– особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» (крім соціальних пенсій) або була призначена 
пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони 
мали право на призначення пенсії за Законом України «Про пенсійне забезпечення» – за 
умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших 
джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, – члени їхніх сімей;

– особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але 
добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених законом, до 
солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право 
на умовах, визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок 
коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за 
рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

– іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 
мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на 
умовах та в порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

 До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),або свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

•

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу 
для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За 
період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, орган, що призначає пенсію, додає 
довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр 
застрахованих осіб) за формою згідно з додатком 4 до Положення про реєстр 

•



застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування,    а у разі необхідності – за формою згідно з додатком 3 до 
Положення

   За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних 
до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються 
договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені 
для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів 
Крайньої Півночі.

   Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали 
підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01 липня 2000 року 
підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу 
персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності 
за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним 
торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату 
фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових 
внесків, а з 01 січня 2004 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за 
інформацією відділу персоніфікованого обліку. Для визначення права на призначення пенсії 
за віком згідно зі статтею 26 Закону за період ведення підприємницької діяльності із 
застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого 
податку з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно надається довідка про 
реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

   Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на 
підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року – довідкою із бази даних 
реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

   Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01 січня 2004 
року по 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, 
наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
довідкою з реєстру застрахованих осіб.

   Якщо за відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не 
зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть 
дитини), надається свідоцтво про народження дитини.

   Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною 
до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року 
підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

   У разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування 
відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім 
військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і 
начальницького складу відповідно до Закону, страховий стаж та заробітна плата (дохід) 
обчислюються на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені 



страхові внески, передбаченої пунктом 2 Порядку зарахування періодів служби до 
страхового стажу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), особам 
начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770.

для підтвердження заробітної плати за період страхового стажу з 01 липня 2000 року 
орган, що призначає пенсію, додає індивідуальні відомості про застраховану особу 
(додатки 3, 4 до Положення).

•

   За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 
червня 2000 року (додаток 5) із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі 
яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку 
відповідності змісту довідки первинним документам.

   За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 
Закону за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року подається довідка з місця 
роботи про період такої відпустки.

   Особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі 
пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження 
наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 5 до цього Порядку;

   4) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

   5)  документи, які засвідчують особливий статус особи:

– посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни; довідка МСЕК про групу та причину 
інвалідності, отриманої унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту 
Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під 
час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, отриманих під час безпосереднього перебування в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, або внаслідок захворювання, 
пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку; довідка 
про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідка про 
участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, або довідка згідно з додатком 2 до Порядку підтвердження 
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній, затвердженого  , а для осіб, яким надано статус особи з 
інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 11 – 13 статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких 
встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені Порядком надання 
статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 



антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 08 вересня 2015 року N 685 (у разі призначення пенсії особам з 
інвалідністю згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону);

– посвідчення учасника бойових дій, довідка про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України або довідка про участь особи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або 
довідка згідно з додатком 2 до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,  а для осіб з 
числа резервістів і військовозобов’язаних, яким встановлено статус учасника бойових дій 
відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», або яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до 
пунктів 20, 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, 
визначені Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 
413 (у разі призначення пенсії учасникам бойових дій згідно з пунктом 4 частини першої 
статті 115 Закону);

– документ, що свідчить про факт загибелі (смерті) особи внаслідок поранення, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (при 
призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої 
статті 115 Закону);

– документ про присвоєння особі звання Героя України (посмертно) за громадянську 
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод 
людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності 
(при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої 
статті 115 Закону);

– довідка МСЕК про визнання особи особою з інвалідністю по зору I групи – сліпим (при 
призначенні пенсії згідно з пунктом 2 частини першої статті 115 Закону);

– документи закладу охорони здоров’я про наявність відповідного захворювання: 
гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно з 
пунктом 1 частини першої статті 115 Закону);

– посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про 
період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, 
затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 
09 березня 1988 року N 122, або довідка військової частини, у складі якої особа брала 
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної установи, 



або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де 
особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для осіб, які належать до категорії 
4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності)) та довідка про період 
(періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами 
місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями) (при призначенні 
пенсії за віком із застосуванням норм статті 55 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

– документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при 
призначенні пенсії згідно з пунктом 7 частини другої статті 114 Закону);

– документи про народження дитини, виховання її до шестирічного віку, про визнання 
дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (при 
призначенні пенсії згідно з абзацом першим пункту 3 частини першої статті 115 Закону);

– заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують 
її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) 
про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), у разі звернення за 
пенсією батька, яким здійснювалось виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з 
інвалідністю (при призначенні пенсії згідно з абзацом другим пункту 3 частини першої статті 
115 Закону);

– довідка члена сім’ї загиблого, яка видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї 
загиблої особи чи опікуну) на дитину загиблої особи, зазначеної у пункті 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до досягнення нею 16-
річного віку за місцем реєстрації дитини;

   6) документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась 
пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та 
особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для призначення 
пенсій особам, зазначеним у пункті 1.6 розділу I цього Порядку).

   До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в списку 
необхідних для призначення пенсії за віком та додатково: орган, що призначає пенсію, додає 
до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

   До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби 
додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем 
зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. 
Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва 
про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби 
із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок 
МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

   До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи 
померлого годувальника, необхідні для призначення пенсії за віком та по інвалідності, а 
також додатково:



1) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, або 
свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій 
призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка 
звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі 
документи);

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

4) свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно 
відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне 
зникнення особи, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих 
обставин, отримана в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий 
статус осіб, зниклих безвісти»;

5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про 
смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його 
померлим;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці 
другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, 
брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і 
зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 
років;

8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією 
іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням 
пенсії у зв’язку з втратою годувальника).

   Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів 
огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника 
надається внаслідок їх інвалідності.

   До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї 
військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової 
частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що 
засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання 
військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть 



настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, 
довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати 
призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть 
військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

   До заяви про призначення пенсії членам сім’ї померлого пенсіонера повинні бути додані 
необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за 
документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково 
документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону;

   До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, необхідних для 
призначення пенсії за віком, надаються також документи, що підтверджують стаж роботи, 
який дає право на призначення такого виду пенсії.

   Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид 
пенсії.

Порядок подання документів

   Заява про призначення пенсії  подається заявником до територіального органу Пенсійного 
фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який 
здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

   Заява про призначення  може подаватись заявником разом зі сканованими копіями 
документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту 
(мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через 
вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з 
використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID 
відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються 
до органів Пенсійного фонду України    Заява про призначення може бути подана 
представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої 
нотаріально.

   Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою 
годувальника, який працював на (в) підприємстві, установі, організації, може бути подана 
через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі – посадова 
особа) за місцезнаходженням такого підприємства, установи, організації.

   За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, 
усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними 
вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і 
піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких 
закладів (органів) (далі – законні представники).

   Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених 
органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який 



діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного 
представника, або надсилається поштою, до органів, що призначають пенсію, визначених 
постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-4 «Про органи, 
що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які 
проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», зареєстрованою 
в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 804/25581.

   Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 «Про здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам».

   Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення (обмеження) волі подається 
через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, 
до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням установи виконання покарань або у 
порядку, передбаченому статтями 601 та 122 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Підстави та умови отримання послуги

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 
території України на законних підставах.

Підстави для відмови

Платність або безоплатність послуги

Надається безоплатно.

Строк надання послуги

Результат надання послуги

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або 
направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про 
призначення пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повідомленням

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  від 09.07.2003 № 



1058-IV.

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких 
інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII.

Закон України «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII.

Закон України  «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII.

Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.

Закон України «Про прокуратура» від 14.10.2014 №1697-VII.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 №2790-XII.

Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 
№3551-XII.

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів» від 23.09.1997 №540/97-ВР.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 N 637 «Про здійснення соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам» (із змінами).

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, 
затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 30.08. 1999  N 1596 (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року N 654 «Про підвищення рівня 
пенсійного забезпечення громадян».

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 №418, затверджено  Порядок 
призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного  складу 
цивільної авіації (із змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909 затверджено Перелік закладів і 
установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право 
на пенсію за вислугу років (із з мінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №583 «Про затвердження нормативних 
актів з питань пенсійного забезпечення» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №919 про затвердження Порядку 
визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її 
нарахування та виплату (із змінами).



Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня 
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із 
змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 «Деякі питання пенсійного 
забезпечення  окремих категорій осіб» (із змінами).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами) (далі 
Порядок).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів 
Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 
30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 
991/27436.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності 
трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений  постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.08.1993 року N 637 (із змінами).

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного 
фонду України від 18.06.2014 року N 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
08.07 2014 року за N 785/25562 (із змінами) (далі Положення).

Міжнародні договори (угоди) у галузі пенсійного забезпечення,

Наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.05.2017 №750 затверджено 
Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремих категорій осіб у 
разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування 
(відсутності) їхніх посад.

Наказом Міністерства соціальної політики України від18.11.2005 №383  затверджено 
Порядок застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при 
обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного 
довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України 
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 №3-1 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за №200/14891 (із змінами).

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1 «Про затвердження 
Порядку підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для 
призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» зареєстрованої Міністерством 
юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (із змінами).



Суб’єкт надання послуги

“Прозорий офіс” Шевченківського району м. Харкова

“Прозорий офіс” Київського району м. Харкова

Регіональний центр послуг

https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bc-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd-%d0%bc-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3/

