ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34 м. Бердянськ, Запорізька обл.
Відділ прийому документів
тел. (06153) 4-70-37 socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45
без перерви на обід.
Укладач ________________________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.03.2018
Шифр
Назва послуги
№ послуги
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
031
ВПД – УП
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
Підстава:
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Постанова
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098 «Про затвердження Порядку призначення
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”, наказ Міністерства соціальної
політики України від 09.02.2018 №173 «Про затвердження Пам’ятки про порядок призначення
призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”, накази Міністерства
соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг»
та від
22.07.2003 №204 “Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які
звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб”.
I. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-031).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного
проживання.
4.Довідка про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України за місцем
реєстрації або за місцем фактичного проживання.
5.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за
призначенням тимчасової допомоги.
У разі необхідності додатково надається:
-копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).
-довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання.
Інформація про склад сім'ї особи, яка звернулась за призначенням тимчасової допомоги
зазначається в декларації про доходи та майновий стан.
При собі мати: оригінали документів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів управління праці та
соціального захисту населення.

ІІI. Умови чи підстави:
На період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. передбачено призначення та виплата
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла віку, визначеного
ч.1 ст.26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не
набула права на пенсійну виплату у зв”язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого
нормами зазначеної статті, за наявності в неї не менш 15 років страхового стажу.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку
60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з січня 2018 р. по 31.12.2018 р. - не менше 25 років;
з січня 2019 р. по 31.12.2019 р. - не менше 26 років;
з січня 2020 р. по 31.12.2020 р. - не менше 27 років;
з січня 2021 р. по 31.12.2021 р. - не менше 28 років;
з січня 2022 р. по 31.12.2022 р. - не менше 29 років;
з січня 2023 р. по 31.12.2023 р. - не менше 30 років;
з січня 2024 р. по 31.12.2024 р. - не менше 31 років;
з січня 2025 р. по 31.12.2025 р. - не менше 32 років;
з січня 2026 р. по 31.12.2026 р. - не менше 33 років;
з січня 2027 р. по 31.12.2027 р. - не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
Право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961
року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися по 30 вересня 1956 р. включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р.;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 р.;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 р;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р.;
57 років 6 місяців— які народилися з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р.;
58 років 6 місяців— які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р;
59 років — які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.;
59 років 6 місяців— які народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р;
60 років — які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р..
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу право на
призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності
страхового стажу:
по 31 грудня 2018 року — 15 до 25 років;
з січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 16 до 26 років;
з січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 17 до 27 років;
з січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 18 до 28 років;
з січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 19 до 29 років;
з січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 20 до 30 років;
з січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 21 до 31 років;
з січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 22 до 32 років;
з січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 23 до 33 років;
з січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 24 до 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, право на
призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності
страхового стажу:
з січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - від 15 до 16 років;
з січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. - від 15 до 17 років;
з січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. - від 15 до 18 років;
з січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. - від 15 до 19 років;
з січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. - від 15 до 20 років;
з січня 2024 р. по 31 грудня 2024 р. - від 15 до 21 років;
з січня 2025 р. по 31 грудня 2025 р. - від 15 до 22 років;
з січня 2026 р. по 31 грудня 2026 р. - від 15 до 23 років;
з січня 2027 р. по 31 грудня 2027 р. - від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — від 15 до 25 років.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу, пенсію
за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу на дату досягнення
відповідного віку.
Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається
на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на
дату звернення за призначенням пенсії.
Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового
стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.
Право на тимчасову допомогу мають непрацюючі особи, середньомісячний сукупних дохід
яких на дату звернення за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення
за призначенням (продовженням) допомоги, не перевищує розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб,
які втратили працездатність, і середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її
майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою
особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.
Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:
- середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
перевищує 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до
Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю”;
- особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової
допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого
транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового
вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля, телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг
у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житловокомунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності,
на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.
- особа працює, проводить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
- за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що
особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
- у власності особи або членів сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа
житла перевищує 21 кв.м на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв.м на сім’ю, чи більше як
один автомобіль, інший траспортний засіб (механізм).
Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулась за
призначенням тимчасової допомоги.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VІ. Результат надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення.
VІІ. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після
чого повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в
управлінні праці та соціального захисту населення.
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
УІІІ. Підстава для відмови:

Неповний комплект документів.

