Пенсійний фонд України звітує
Понеділок, 11 червня 2012, 12:23

1 червня ц.р. за участю представників ФПУ відбулося чергове засідання правління
Пенсійного фонду України, на якому були підведені підсумки роботи з виконання
соціальних ініціатив Президента України в сфері пенсійного забезпечення.

За інформацію заступника Голови правління Никитенко В.С., на виконання соціальних
ініціатив Президента України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2012 р. №327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення» органами
Пенсійного фонду проведені перерахунки пенсій 12,9 млн. пенсіонерів, або 94,17%
загальної кількості одержувачів пенсій.

Середній розмір пенсії збільшився на 119,77 грн. з 1 279,44 грн. - станом на квітень, до
1399,21 грн. - станом на травень 2012 року.

Проведено перерахунки пенсій, призначених відповідно до законів України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей) шляхом
осучаснення середньої заробітної плати 8072,8 тис. пенсіонерам.

Забезпечено збільшення розмірів пенсій після перерахунку не менше ніж на 100 гривень,
а особам, які не мають страхового стажу (чоловіки – 25 років, жінки – 20 років), – 50
гривень.

Відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» 142 тис. одержувачам
соціальних пенсій збільшено розмір пенсій на 30 гривень.
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Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» перераховані підвищення до
пенсій 1 280 тис. учасників війни та колишніх в’язнів концтаборів. Розмір збільшення –
41,9 грн.

Розміри підвищень до пенсій 176 тис. членам сімей померлих інвалідів війни збільшено на
117,32 грн.

З 1 липня зросте величина прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 844 грн.,
що стане підставою для проведення чергових перерахунків пенсій.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №
1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» буде збільшено мінімальний розмір пенсії для інвалідів,
щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю інвалідів, щодо яких встановлено
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, особам, що належать до
потерпілих 2, 3, 4 категорій.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 355 «Про
збільшення розмірів, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» буде підвищено
розміри пенсій військовослужбовцям, які отримують пенсії, призначені відповідно до
Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та
деяких інших осіб».

Зазначені перерахунки сприятимуть подальшому впровадженню державної соціальної
політики щодо підвищення стандартів життя.

При розгляді проекту постанови Правління ПФУ з цього питання було враховано
пропозиції представників профспілок, зокрема про:
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- розгляд на найближчому засіданні правління результатів проведеної у жовтні минулого
року пенсійної реформи;

- створення робочої групи за участю членів правління з опрацювання пропозицій щодо
подальшої реалізації соціальних ініціатив Президента України в сфері пенсійного
забезпечення та їх фінансового забезпечення на 2013 рік тощо.

За матеріалами соціально-економічного департаменту ФПУ
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