
Прийом документів для виплати 
недоотриманої пенсії

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Члени сім’ї, померлого пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті;

– непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера, які знаходилися на його утриманні, 
незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 
пенсійного віку;

2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) 
померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали 
особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних 
закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених 
навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між 
завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням 
навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до 
закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 
років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи 
ні;

3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи 
бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не 
працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення 
нею (ними) 8 років.

– у разі відсутності членів сім’ї, зазначених  вище, або у разі незвернення ними за виплатою 
вказаної суми протягом шесті місяців з дня відкриття спадщини, сума пенсії, що належала 
пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу 
спадщини.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає 
пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, 
документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника.

Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються 
документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.



Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з 
пенсіонером на день його смерті.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю 
членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців 
з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку 
померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про 
смерть, свідоцтво про право на спадщину.

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 листопада 2014 року №637 «Про здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам».

Порядок подання документів

Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (додаток 4) 
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 на виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера 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, затвердженого 
постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року №13-1

Заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку 
подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні 
рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 
року №1596.

Заява на  виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера може бути подана 
представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої 
нотаріально.

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

Виплата недоотриманої пенсії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги

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

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596.

Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1279.

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 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за 
№991/27436.

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/

