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№1

Про стан запровадження
пенсійної реформи в м.Яремче
3 жовтня 2017 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким
передбачено запровадження пенсійної реформи.
Складовою частиною пенсійної реформи є обов'язкове осучаснення
пенсій, тобто їх перерахунок відповідно до зростання середньої заробітної
плати, з якої сплачуються внески.
Пенсія українців залежить від трьох показників: зарплати працівника,
стажу та показника середньої заробітної плати по Україні, який
застосовується при обчисленні пенсії. Середня зарплата зростає з кожним
роком, тому пенсії українців повинні “осучаснюватись”.
Останній раз “осучаснення” відбулося в 2012-му році. За цей час
середня зарплата по Україні, яка застосовується при обчисленні пенсії,
зросла більше ніж в 3 рази. В результаті 2/3 пенсій не досягали розміру
прожиткового мінімуму.
Прийняття закону про пенсійну реформу передбачив перерахунок з 1
жовтня 2017 року раніше призначених пенсій
для усіх пенсіонерів.
Осучаснення пенсій було проведено як працюючим так і непрацюючим
пенсіонерам без винятку.
Також пенсійна реформа встановила чітку норму про обов’язковий
щорічний перерахунок пенсій за єдиною формулою, яка враховує два основні
економічні параметри - збільшення інфляції та зростання середньої зарплати.
З 2021 року в Україні почнуть індексацію пенсій відповідно до показника
інфляції. Таким чином, пенсії будуть однакові, особливо в тих, хто вийшов на
пенсію раніше, а зростання виплат були "замороженими". До 2021 року
індексацію проводитимуть автоматично на суму не менше, ніж 50% від рівня
інфляції і 50% від рівня середньої зарплати.
Враховуючи вищенаведене, заслухавши та обговоривши інформацію
першого заступника начальника Надвірнянського об’єднаного управління
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пенсійного фонду України Цюпи
Н.М. щодо стану запровадження
пенсійної реформи в м.Яремче,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.

Інформацію про запровадження в м.Яремче пенсійної реформи

(довідка додається) взяти до уваги.
2.

Першому заступнику начальника Надвірнянського об’єднаного

управління пенсійного фонду України Цюпі Н.М.:

-

забезпечити висвітлення в засобах масової інформації (регіональному

часописі «Яремчанський вісник», офіційному веб-сайті міської ради)
інформації про стан проходження пенсійної реформи в місті Яремче,
роз’яснень щодо порядку осучаснення пенсій, про зміни в пенсійному
законодавстві;

-

своєчасно розглядати звернення громадян, в тому числі звернення на

урядову «гарячу лінію», щодо нарахування чи перерахунку пенсій.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка.

Міський голова

Василь Онутчак

3
Інформаційна довідка
про запровадження в м.Яремче пенсійної реформи
Робота щодо запровадження в місті пенсійної реформи розпочалася
після її презентації Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом 17
травня поточного року на засіданні Кабміну. Через засоби масової
інформації, виїзних прийомах в населених пунктах Яремчанської міської
ради, на усних прийомах до мешканців краю доводилися основні напрямки
реформування пенсійної системи з наголосом на важливість осучаснення
пенсій для покращення пенсійного забезпечення та підвищення ролі
страхового стажу для визначення права на пенсію та обчислення її розміру.
Одразу ж після ухвалення Закону України від 3 жовтня 2017 року №
2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» оперативно було проведено перерахунки пенсій з
урахуванням змін, які зазнав законопроект, зокрема підвищення
мінімального розміру пенсій не до 1373 грн., як планувалося раніше, а до
1452 грн., а після підписання Президентом України Яремчанський відділ з
питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Надвірнняського
об’єднаного управління Пенсійного фонду приступив
до масового
перерахунку. Практично прийшлося працювати круглодобово на вихідні у
суботу і неділю 7-8 жовтня 2017 року, щоб у понеділок надрукувати
відомості, а у вівторок передати їх виплатним установам і забезпечити
фінансування підвищених виплат. Завдяки цьому вже 11 жовтня 2017 року
пенсіонери почали отримувати довгоочікувані підвищення.
Станом на 11 жовтня 2017 року було профінансовано всі підвищення
пенсій з датами виплати до 14 жовтня 2017 року через поштові відділення і
до 12 жовтня 2017 року через банківські установи. В подальшому було
забезпечено безперебійне фінансування відповідно до календарного графіку
виплати пенсій і до 25 числа всі пенсії, розмір підвищень у яких перевищував
140 грн., були виплачені додатковими відомостями разом з основним
розміром пенсій.
На даний час на обліку в Яремчанському
відділі
з питань
призначення, перерахунку та виплати пенсій Надвірнняського об’єднаного
управління Пенсійного фонду перебуває 5292 одержувачі пенсій.
Із загальної кількості пенсіонерів - працює 1006.
Перерахунок пенсій проводився в два етапи:
1. Осучаснення заробітної плати (застосовано середню заробітну плату
по Україні – 3764,40 грн.) та зменшення величини оцінки страхового стажу
до 1%;
2. Підвищення пенсій відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет на 2017 рік" з використанням прожиткового мінімуму, встановленого
на 1 грудня 2017 року, збільшеного на 79.00 грн.
Підлягало перерахунку – 5276 пенсій.
З них підлягало підвищенню – 5064 (не підлягало підвищенню 221
пенсій).
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Підвищено – 5064 пенсій (147
кандидат на індивідуально-масовий
перерахунок - одержувачі пенсій по інвалідності внаслідок трудового
каліцтва, соціальних пенсій, пенсій у зв’язку з втратою годувальника).
Із загальної кількості підвищених пенсій отримали підвищення
внаслідок осучаснення заробітної плати і, відповідно, пенсій 4962
пенсіонерів. При цьому суми підвищень є індивідуальними, адже у кожного
пенсіонера при призначенні пенсії розраховувався індивідуальний коефіцієнт
заробітної плати. Саме від нього залежить розмір підвищення, адже
осучаснення пенсій, це застосування нової величини показника середньої
заробітної плати, що використовується для обчислення розміру пенсії.
Більшість пенсій були розраховані із застосуванням показника 1197,91 грн., а
при перерахунку застосовувався показник 3764,40 грн. Внаслідок
осучаснення 1045 пенсіонерів отримали підвищення до 100 грн., 3086 – до
1000 грн., 381 – до 2000 грн., а 181 – понад 2000 грн.
Крім того, було знято обмеження у виплаті пенсій 253 працюючим
пенсіонерам. З 01 жовтня 2017 року їм пенсія виплачується в повному обсязі.
Додаткова потреба склала 1970215,25 грн. Середній розмір підвищення
– 397,06 грн.
Потреба в коштах на виплату пенсій в жовтні 2017 року до перерахунку
становила 10046830,47 грн., а з урахуванням перерахунку – 12017045,72 грн.
За додатковими відомостями 3068 пенсіонерів одержали доплати в
жовтні місяці 2017 року (сума підвищення більше 140 грн.). Сума додаткових
коштів склала 1898249,83 грн.
На листопад місяць 2017 року загальна потреба на виплату пенсій
становила 12811831,42 грн. Пенсіонерам сума підвищення пенсії, яким з
01.10.2017 року не досягала 140 грн. забезпечено виплату в основних
відомостях за листопад місяць 2017 року з доплатою по перерахунку з
01.10.2017 року.
Додатково 4 пенсіонерам, які працювали на посадах, віднесених до
спецзаконів відновлено виплату пенсій в частині, обчисленій відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Додаткова потреба коштів склала 21646,36 грн.
На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від
11.10.2017р. виготовлено 2568
інформаційних повідомлень щодо
перерахунку пенсій, які передані підприємствам поштового зв’язку для
вручення пенсіонерам.
Впровадження пенсійної реформи висвітлювалось в засобах масової
інформації, на веб ресурсах, при проведенні прийому громадян
безпосередньо в управлінні, виїзних прийомах громадян та при зустрічах в
установах та організаціях.
Для забезпечення якісного інформування пенсіонерів про розмір пенсій
запроваджено обслуговування відвідувачів незалежно від місця проживання
особи. Активно впроваджується електронний кабінет на Веб-порталі
Пенсійного фонду, користувачами якого є 389 осіб .
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Закон України від 3 жовтня
2017 року № 2148 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».
Позитив пенсійної реформи:
Пенсії, призначені до 2008 р., обчислені з урахуванням величини
середньої зарплати 1197,91 грн. У 2009 р. застосовувався показник 1573,99
грн., у 2010 – 1650,43, у 2011 – 1982,63, у 2012 – 2001,20, у 2013 – 2368,70, у
2014 – 2700,98, у 2015 – 2960,62, у 2016 – 3263,44, а у 2017 – 3764,4 грн.
1. Осучаснення пенсій. Всі пенсії, призначені до 31.12.2016 року за
Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
(далі Закон), з 1.10.2017 р. перераховані із застосуванням єдиного показника
середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено внески, 3764,40 грн.
2. Перерахунок пенсій у зв’язку із підвищенням прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Крім осучаснення пенсій, проведено масовий перерахунок пенсій у
зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, з 1312 до 1452 грн. (попередньо цей показник становив 1373
грн.). Перераховані:
- мінімальні пенсії (1312 грн) – на 140 грн.;
- всі пенсії, розмір яких був меншим 1452 грн. – до 140 грн.;
- доплати за понаднормовий стаж до пенсій, основний розмір яких
перевищував 1312 грн.;
- мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій
та інвалідам ЧАЕС – від 231,80 до 399 грн.;
- мінімальні пенсії шахтарям - на 420 грн.;
- мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальникавійськовослужбовця – на 280 грн.
Крім того, перераховані пенсії за особливі заслуги перед Україною та
підвищення ветеранам війни і надбавки донорам.
3. Скасування обмежень при виплаті пенсій працюючим
пенсіонерам. Пенсії працюючим пенсіонерам виплачувалися у розмірі 85%
призначеної суми. Зазначені обмеження з 1 жовтня 2017 року зняті.
4. Скасування всіх спецпенсій і призначення всіх пенсій на умовах
єдиного закону (крім військовослужбовців і ліквідаторів ЧАЕС). При цьому
збережено право призначення таких пенсій особам, які на день набрання
чинності законів вже мали право на такі види пенсії, але не скористалися
ним.
5. Запровадження механізму автоматичної індексації пенсій. З 2019
року всі пенсії будуть індексуватися без прийняття про це додаткових
нормативних актів.
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Для забезпечення індексації
пенсії щороку буде проводитися
перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який
застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшиться на коефіцієнт, що
відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній
рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що
передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома
календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в
якому проводиться збільшення (У 2019-2020 році цей показник буде
визначатися за рік, що передує року, в якому проводиться підвищення).
6. До страхового стажу для визначення права на призначення
пенсії включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної
системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що
підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької
діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати
страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім
випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;
3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1
січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;
4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення
нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати
страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку";
7. Врегульовано питання зарахування до стажу періоду
проходження військової служби та служби в органах МВС на підставі
довідок про сплату внесків (не звітувалися до СПОВ).
8. Вирішено питання призначення пенсій за особливі заслуги перед
Україною органами Пенсійного фонду (раніше призначали комісії на підставі
клопотань РДА, міських голів та пакету документів).
Робота щодо запровадження та інформаційного супроводу в м.Яремче
пенсійної реформи перебуває на постійному контролі .
Перший заступник начальника
об’єднаного управління

Н.М.Цюпа
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