
З 1 травня 2016 року проведено перерахунок пенсій відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», відповідно до 

якого з 01.05.2016 р. збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність з 1074 грн. до 1130 грн. 
  

1. Порядок перерахунку пенсійних виплат з 01.05.2016 року 

Перерахунок пенсій провадиться шляхом перерахунку мінімальних 

розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних 

виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з 

урахуванням індексації. 

1.1. Перерахунок мінімального розміру пенсії за віком, призначеної 

відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». 

Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена до 01.10.2011 року, за 

наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, а 

мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з 

урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року за наявності у 

чоловіків 35, а у жінок – 30 років страхового стажу, встановлюється на рівні 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1130 грн.), та 

за кожний рік понад 25 років (призначених до 01.10.2011 року) або 35 років 

(призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для чоловіків та 20 

(призначених до 01.10.2011 року) або 30 років (призначених, перерахованих 

після 01.10.2011 року) для жінок розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від 

розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 

відсотка від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 

Відповідно до абзацу другого частини 3 ст. 42 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначений 

перерахунок не провадиться працюючим пенсіонерам. 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, з 01.05.2016 року – 1130.00 грн. провадиться перерахунок: 

– мінімального розміру пенсії непрацюючим пенсіонерам; 

– доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам, у яких 

основна пенсія більше мінімальної; 

– пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за 

особливі заслуги перед Україною»; 

– мінімального розміру пенсії по втраті годувальника; 

– мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей 

військовослужбовців; 

– підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 



– мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та 

членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; 

– надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; 

– довічної державної стипендії відповідно до указу Президента України 

№3582006; 

– підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських 

переслідувань» та доплати до підвищень; 

– мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС; 

– державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа 

військовослужбовців 1, 2, 3 груп та інших інвалідів війни 1, 2, 3 груп; 

– щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам 

бойових дій; 

– доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких 

поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності 

шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених 

осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»; 

– доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть 

яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

профзахворювання. 

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, з 01.05.2016 року – 1130.00 грн. перерахунок НЕ 

провадиться: 

– підвищення дітям війни; 

– додаткової пенсії чорнобильцям. 

Приклади перерахунку: 

1) Жінка, не працює, стаж 37 років (повний), пенсія за віком (призначена 

до 01.10.2011 р.), пенсія не індексувалася. 

До перерахунку – 1268,29 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 752,13 грн. (менше мінімальної); 

– доплата до мінімального розміру – 321,87 грн.; 

– доплата за понаднормативний стаж (17% від 752,13 грн.) – 127,86 грн.; 

– підвищення дітям війни (7% від 949 грн.) – 66,43 грн. 

Після перерахунку – 1324,29 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 752,13 грн. (менше мінімальної); 

– доплата до мінімального розміру – 377,87 грн. (+56 грн.); 

– доплата за понаднормативний стаж (17% від 752,13 грн.) – 127,86 грн.; 



– підвищення дітям війни (7% від 949 грн.) – 66,43 грн. 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку підвищився на 56 грн. 

2) Жінка, не працює, стаж 37 років (повний), пенсія за віком (призначена 

після 01.10.2011 р.), пенсія не індексувалася. 

До перерахунку – 1461,33 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1386,15 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (7% від 1074 грн.) – 75,18 грн. 

Після перерахунку – 1461,33 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1386,15 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (7% від 1130 грн.) – 79,10 грн. (+3,92 

грн.). 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку підвищився на 3,92 грн. 

1.2. Перерахунок щомісячної державної адресної допомоги відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України №265 від 01.04.2008 р. 

Виходячи із розміру 1130,00 грн. провадиться перерахунок для 

одержувачів пенсій: 

– за віком/за вислугу років при повному стажі, якщо є інвалідність 1, 2 або 

3 груп; 

– у разі втрати годувальника; 

– по інвалідності для інвалідів 1, 2 та 3 груп; 

– соціальних пенсій для інвалідів 1, 2 та 3 груп та дітям-інвалідам; 

– за віком/за вислугу років при неповному стажі роботи, якщо є 

інвалідність 1, 2 або 3 груп. 

Виходячи із розміру 949,00 грн. провадиться перерахунок для тих 

одержувачів пенсій, які не зазначені в абзаці вище. 

Приклади перерахунку: 

1) Жінка, не працює, стаж 35 років (повний), дострокова пенсія 

(призначена після 01.10.2011 р. в 55 років при пенсійному віці 58 років, тобто 

на 36 місяців раніше), пенсія не індексувалася. 

До перерахунку – 949 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1075,74 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (5% від 1074 грн.) – 53,70 грн.; 

– зменшення за достроковий вихід на пенсію (18% від 1075,74+53,70) – 

203,30 грн.; 

– щомісячна державна адресна допомога – 22,86 грн. 

(1075,74 + 53,70 – 203,30 + 22,86 = 949). 

Після перерахунку – 970,71 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1075,74 грн. (менше мінімальної); 



– доплата до мінімального розміру – 54,26 грн. (1130 грн.); 

– доплата за понаднормативний стаж (5% від 1075,74 грн.) – 53,79 грн. 

(+0,09 грн.); 

– зменшення за достроковий вихід на пенсію (18% від 1075,74 + 54,26 + 

53,79) – 213,08 грн. (+9,78 грн.). 

(1075,74 + 54,26 + 53,79 – 213,08 = 970,71). 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку підвищився на 21,71 грн. 

2) Чоловік, не працює, стаж 25 років (не повний), пенсія за віком 

(призначена після 01.10.2011 р.), інвалідності не має, пенсія не індексувалася. 

До перерахунку – 949 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 755,29 грн. (менше мінімальної); 

– щомісячна державна адресна допомога – 193,71 грн. 

Після перерахунку – 949 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 755,29 грн. (менше мінімальної); 

– щомісячна державна адресна допомога – 193,71 грн. 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку не підвищився, оскільки не 

має стажу 35 років. 

3) Чоловік, не працює, стаж 25 років (не повний), пенсія за віком 

(призначена після 01.10.2011 р.), має інвалідність 2 групи, пенсія не 

індексувалася. 

До перерахунку – 949 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 755,29 грн. (менше мінімальної); 

– щомісячна державна адресна допомога – 193,71 грн. 

Після перерахунку – 1130 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 755,29 грн. (менше мінімальної); 

– щомісячна державна адресна допомога – 374,71 грн. 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку підвищився на 56 грн., 

оскільки має другу групу інвалідності. 

1.3. Визначення фіксованої суми індексації 

Якщо до пенсії раніше виплачувалася індексація, то з 1 вересня 2015 р. 

була встановлена фіксована сума індексації у випадках коли розмір 

підвищення пенсії внаслідок перерахунку з 01.09.2015 р. був менше поточної 

індексації. Фіксована сума індексації визначається як різниця між 

індексацією у місяці перерахунку та сумою підвищення пенсії таким чином, 

щоб сума призначеної пенсійної виплати з урахуванням фіксованої суми 

індексації не перевищувала загального доходу до підвищення. 

Приклади перерахунку: 

1) розмір фіксованої індексації залишається незмінним, якщо з 01.05.2016 

р. не відбулося підвищення розміру пенсії. 



Чоловік, працює, стаж 45 років (повний), пенсія за віком (призначена до 

01.10.2011р.), пенсія індексувалася. 

До перерахунку – 1792,49 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1186,08 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1074 грн.) – 214,80 грн.; 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1074 грн.) – 268,50 грн.; 

– фіксована індексація з 01.09.2015 р.– 123,11 грн. 

Після перерахунку – 1792,49 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1186,08 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1074 грн.) – 214,80 грн.; 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1074 грн.) – 268,50 грн.; 

– фіксована індексація з 01.05.2016 р. – 123,11 грн. 

Розмір пенсійної виплати після перерахунку не підвищився, оскільки 

пенсіонер є працюючим. 

2) розмір фіксованої індексації зменшується, якщо з 01.05.2016 р. 

підвищення розміру пенсії менше суми фіксованої індексації 

Чоловік, не працює, стаж 45 років (повний), пенсія за віком (призначена до 

01.10.2011 р.), пенсія індексувалася. 

До перерахунку – 1792,49 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1186,08 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1074 грн.) – 214,80 грн.; 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1074 грн.) – 268,50 грн.; 

– фіксована індексація з 01.09.2015 р.– 123,11 грн. 

Після перерахунку – 1792,49 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1186,08 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1130 грн.) – 226,00 грн. 

(+11,20 грн.); 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1130 грн.) – 282,50 грн. 

(+14,00 грн.); 

– фіксована індексація з 01.05.2016 р. – 97,91 грн. 

Розмір пенсії після перерахунку підвищився на 25,20 грн., що менше 

фіксованої з 01.09.2015 р. індексації (123,11 грн.), тому фіксовану індексацію 

зменшено на суму підвищення пенсії (123,11 – 25,20 = 97,91 грн.). Розмір 

пенсійної виплати після перерахунку не змінився, оскільки сума підвищення 

пенсії менша за суму фіксованої індексації. 

3) виплата фіксованої індексації припиняється, якщо з 01.05.2016 р. 

підвищення розміру пенсії більше суми фіксованої індексації 

Чоловік, не працює, стаж 45 років (повний), пенсія за віком (призначена до 

01.10.2011 р.), пенсія індексувалася. 



До перерахунку – 1692,49 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1086,08 грн. (більше мінімальної); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1074 грн.) – 214,80 грн.; 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1074 грн.) – 268,50 грн.; 

– фіксована індексація з 01.09.2015 р.– 123,11 грн. 

Після перерахунку – 1864,50 грн., в тому числі: 

– основна пенсія – 1086,08 грн. (менше мінімальної); 

– доплата до мінімального розміру пенсії – 43,92 грн. (до 1130,00 грн.); 

– доплата за понаднормативний стаж (20% від 1086,08 грн.) – 217,22 грн. 

(+2,42 грн.); 

– підвищення учаснику бойових дій (25% від 1130 грн.) – 282,50 грн. 

(+14,00 грн.); 

– щомісячна державна адресна допомога учасникам бойових дій, яким 

виповнилося 85 років – 234,78 грн. 

Розмір пенсії після перерахунку підвищився на 295,12 грн. 

(43,92+2,42+14+234,78), що більше фіксованої з 01.09.2015 р. індексації 

(123,11 грн.), тому виплату фіксованої індексації з 01.05.2016 р. припинено. З 

урахуванням суми припиненої фіксованої індексації загальна сума пенсійної 

виплати з 01.05.2016 р. збільшилася на 172,01 грн. (295,12-123,11). 

  

О. Луценко - начальник Житомирського міського відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій №1 Житомирського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України в Житомирській області 

 


