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ПРО ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ У 2021 РОЦІ
З метою поетапного збільшення пенсій, що дасть змогу покращити
матеріальне становище однієї з найбільш вразливих верств населення, Кабінетом
Міністрів України 16 вересня 2020 року прийнято постанову № 849 «Деякі
питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в
подальшому».
Зокрема, постановою передбачено підвищення пенсій з 01 березня 2021 року
особам, яким виповнилося 80 років і більше. У разі, якщо щомісячний розмір
пенсійних виплат у таких осіб не досягатиме розміру середньої заробітної плати в
Україні, з якої сплачено страхові внески і яка враховується для обчислення пенсії
за 2020 рік, буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до
500 гривень.
Якщо після її встановлення розмір пенсії не досягатиме 2 600 гривень, таким
особам надаватиметься доплата до пенсійної виплати у сумі, що не вистачатиме
до зазначеного розміру (за умови, якщо вони матимуть страховий стаж 20 років
жінки і 25 років чоловіки).
За аналогічних умов з 01 липня 2021 року буде встановлюватися щомісячна
компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень особам, яким виповнилось
75 років до досягнення ними 80-річного віку.
При цьому, в разі наявності у таких осіб страхового стажу 20 років у жінок і
25 років у чоловіків, і якщо після встановлення відповідної щомісячної
компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат не досягатиме 2 500 гривень,
таким особам надаватиметься доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до
зазначеного розміру.
Крім того, зазначеною постановою передбачено, що перерахунок пенсій
згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої
статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», іншими словами – індексація пенсій, буде проводитись щороку з
01 березня.
Також будуть індексуватися і компенсаційні виплати особам, що досягли 75
(80) років.
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