НАДБАВКИ, ПІДВИЩЕННЯ, ДОДАТКОВІ ПЕНСІЇ ТА ІНШІ ДОПЛАТИ,
ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
Ветеранам війни, особам, постраджалим учасникам Революції Гідності, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлюється підвищення до пенсії згідно зі статтями 12–161 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, встановлюється надбавки до пенсії відповідно до
статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні».
Особам, які проживають, працюють (навчаються) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, встановлюється підвищення до пенсії згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус гірських населених
пунктів в Україні».
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілим від Чорнобильської катастрофи
встановлюється підвищення до пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Особам, для яких встановлений причинний зв’язок смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, встановлюється компенсаційна виплата відповідно до
статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Особам, нагородженим нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР», встановлюється надбавка відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Особам, яких визнано жертвами нацистських переслідувань, або дружинам (чоловікам) померлої жертви нацистських
переслідувань встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 61–64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлюється надбавки до пенсії відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
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ПЕНСІЯ, ЯКА НАЛЕЖАЛА ПЕНСІОНЕРУ І ЗАЛИШИЛАСЯ
НЕДООТРИМАНОЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО СМЕРТЮ
Пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по
місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

НЕДООТРИМАНА ПЕНСІЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ШЕСТИ МІСЯЦІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ПЕНСІОНЕРА:

 членам його сім’ї,

які проживали разом з
померлим на день його
смерті

 непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на утриманні

померлого пенсіонера, яким недоотримана пенсія виплачується
незалежно від факту спільного проживання з померлим
пенсіонером

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться
між заявниками порівну.
Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий
пенсіонер перебував на обліку, надаються: заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та
свідоцтво про право на спадщину.
Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ ПЕНСІОНЕРА
У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили поховання, виплачується допомога на поховання
У РОЗМІРІ ДВОМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ ПОМЕРЛОГО ПЕНСІОНЕРА.
Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», то особі, яка здійснила поховання, виплачується
допомога У РОЗМІРІ ТРИМІСЯЧНОЇ ПЕНСІЇ, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.
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