
Прийом документів для призначення пенсії 
за особливі заслуги перед Україною

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського 
Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденом Леніна, орденом Слави 
трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «За 
відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повні кавалери 
ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», особи, відзначені почесним 
званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;

– ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю 
Ушакова, незалежно від часу нагородження;

– видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор 
глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

– космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

– народні депутати України, депутати колишніх Союзу РСР та Української РСР, члени 
Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

– особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР 
«заслужений», державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, 
нагороджені одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради 
Української РСР, а також особи, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні 
пенсії союзного чи республіканського значення;

– депутати – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, 
міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

– матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у 
разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку 
здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому 
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

При призначенні до пенсій  пенсії за особливі заслуги перед Україною надаються 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»:



Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та 
вік.

1. 

Документ про присвоєння реєстраційного номера 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 орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

2. 

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»

3. 

Документи, необхідні для встановлення пенсії членам сім’ї померлої особи, яка мала 
особливі заслуги перед Україною:

документи, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;•
свідоцтво про смерть;•
Документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (свідоцтво про шлюб, 
свідоцтва про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків).

•

Копії документів, що підтверджують факт загибелі (смерті) під час виконання 
службових обов’язків у період проходження військової служби, служби в органах 
внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного 
захисту, податковій міліції, Держспецзв’язку чи Державній кримінально-виконавчій 
службі внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час 
виконання таких обов’язків, військовослужбовців та осіб, зазначених у частині другій 
статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

•

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»;

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 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  є недієздатними, заява подається, 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-повідомлення.



Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 
1058-IV.

Постанова Кабінету Міністрів України  від 02.12.2009 №1309 «Про встановлення  доплати до 
надбавок  окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».

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.

Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, 
залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною», яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 
27.12.2017 №2054 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за №90/31542.

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/

