
Прийом документів для перерахунку 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 перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу (заробітної 
плати) після призначення пенсії, у зв’язку зі зміною кількості членів сім’ї, а також в інших 
випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються наступні 
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 

•
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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.

   3) 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;

   При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації, пенсії за 
особливі заслуги перед Україною та підвищень відповідно надаються такі документи:

   1) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

   2) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, 
яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 
– 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

   3) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною 
(для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

   4) документи про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було 
примусово переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом “г” статті 77 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення»);

   5) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території 
населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі статтею 6 
Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);



   6) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії 
відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

   7) експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого 
випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для 
призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

   8) документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний 
донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство 
крові та її компонентів»);

   9) висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього 
догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 липня 2008 року N 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення 
громадян»;

   10) документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною 
(чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або 
щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 61 – 64 Закону України «Про 
жертви нацистських переслідувань»);

   11) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків 
непрацездатним членам сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за 
наявності);

   12) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1, наведена у 
додатку до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232) (для призначення членам сімей 
шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або 
професійного захворювання, доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника, в розмірі 
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність);

   13) документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення 
пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за 
особливі заслуги перед Україною»).

   При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника 
надаються також документи, передбачені підпунктами 2 – 4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 цього 
розділу (якщо вони відсутні у пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або 
пенсійній справі померлого годувальника).

   У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового 
складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної 
пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів 



цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького 
або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби 
України надаються документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні 
службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, 
служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах 
цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту 
інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих 
обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України або колишнього 
Союзу РСР, зазначеними у статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною»;

   14) документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.

   Поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюються за 
документами, що є в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на 
дату призначення пенсії.

   Орган, що призначає пенсію, додає одержані від органів, що призначають допомогу, 
відомості про розмір допомоги, строки її виплати.

Порядок подання документів

   Заява про перерахунок 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 перерахунок 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 (за адресою https://portal.pfu.gou.ua) або електронної 
системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, 
які звертаються до органів Пенсійного фонду України   Заява про перерахунок пенсії може 
бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, 
посвідченої нотаріально.

   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).

   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».



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 перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або 
направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про 
перерахунок пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повід омлення.

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 пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

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

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»  від 18.11.2004 №2195-IV.

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

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

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).

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).

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 и  №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/

