
Про підвищення до пенсії жінкам, які народилися у період

з 01 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

При  призначенні  пенсій  за  віком  жінкам,  які  народилися  у  1962 році,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року
№ 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році
та  в  подальшому»,  передбачено  встановлення   щомісячного  підвищення  в
розмірі 9 відсотків пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України
від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійнеIV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (далі — Закон № 1058).

     Підвищення до пенсії відповідно до вищезазначеного встановлюється з
урахуванням таких умов:

          -IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне  дата  народження  жінки  —  з  01  січня  1962  року  по  31
грудня 1962 року;

     -IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне пенсія за віком призначається вперше відповідно до статті 26 Закону
№ 1058.

Якщо  раніше  жінка  отримувала  пенсію  по  інвалідності,  у  зв’язку  з
втратою годувальника  чи за  вислугу  років  — при переведенні  на  пенсію за
віком  права  на  встановлення  визначеного  законодавством  підвищення  не
матиме.

Розмір підвищення до пенсії визначається:

-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне індивідуально для кожної жінки;

-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням страхового
стажу  та  заробітної  плати,  з  якої  було  сплачено  страхові  внески  (формула
наведена у статті 27 Закону № 1058).

Жінки, які народилися у 1962 році досягають 60-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійнерічного віку у 2022 році,
відповідно  підвищення  до  пенсії  в  розмірі  9  відсотків  їм  встановлюється
починаючи з поточного року.

Таке підвищення встановлюється в межах максимального розміру пенсії,
який визначено Законом № 1058, тобто 10 прожиткових мінімумів, визначених
для  осіб,  які  втратили  працездатність  (загальна  пенсійна  виплата  не  може
перевищувати з 01 грудня 2021 року 19 340 грн).

     Також повідомляємо, що жінкам, які народилися у період по 31 грудня
1961  року,  при  призначенні  пенсій  за  віком,  в  тому  числі  за  зверненнями,
встановлюється підвищення до пенсії відповідно до умов визначених частиною
третьою  статті 29 Закону № 1058,  тобто  2,5  відсотка  за  кожні  шість  місяців
більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
річного віку.
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