Куди необхідно звертатися пенсіонерам,
які переселилися з окремих районів Донецької
та Луганської областей, для продовження виплати пенсії
Для продовження виплати пенсії на підконтрольній українській владі території необхідно
особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер
зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває (проживає), та надати:
заяву про запит пенсійної справи;
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видану структурним підрозділом
з питань соціального захисту населення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509;
копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
заяву про перерахування пенсії на рахунок в АТ «Ощадбанк» (для осіб з інвалідністю I групи та осіб, які за висновком ЛКК не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, – письмову заяву про виплату пенсії через
ПАТ «Укрпошта»).
Призначення (відновлення) пенсії здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться
в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

З 1 липня 2016 р. соціальні виплати, в т.ч. пенсії, призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюються через рахунки та
мережу установ і пристроїв АТ «Ощадбанк».
З 16 вересня 2017 р. надана можливість отримання готівкових коштів, зарахованих на рахунки АТ «Ощадбанк», через мережу установ
і пристроїв будь-яких банків.
Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних
виплат здійснюється емісія платіжних карток із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його
електронного цифрового підпису.
Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.
Для отримання платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі потрібно звернутися до органу
Пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку.
Особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком ЛКК не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої
допомоги, з 16 вересня 2017 р. соціальні виплати, за їхніми заявами, можуть проводитися ПАТ «Укрпошта» з доставкою додому.
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Порядок отримання пенсії громадянами України,
які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя, можуть оформити продовження виплати пенсії або її призначення за
законодавством України, звернувшись до головного управління Пенсійного фонду України в
Херсонській області.
Порядок виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України,
які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 234):
відповідно до Порядку, особа має надати заяву про отримання пенсії із зазначенням місця проживання
(реєстрації) та паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон);
після отримання від Пенсійного фонду РФ паперової пенсійної справи заявника та інформації про дату останньої
виплати здійснюється поновлення виплати пенсії;
виплата пенсії, надання соціальних послуг здійснюються щомісяця поштовими переказами, в тому числі
міжнародними, за місцем проживання особи на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

За бажанням особи, виплата пенсії, надання соціальних послуг можуть здійснюватися відповідно до Порядку виплати
пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, за умови відкриття рахунку в банку,
розташованому за межами тимчасово окупованої території, з яким головним управлінням Пенсійного фонду України в
Херсонській області укладено відповідний договір.
Переказ пенсії особам проводиться за умови подання щороку до 31 грудня до територіального органу документа про
посвідчення факту, що фізична особа є живою, або паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду
за кордон). У разі неподання зазначених документів виплата пенсії припиняється з 1 січня наступного року та поновлюється
після їх подання.
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