
Пенсійний фонд України в «Прозорих офісах» Салтівського, 
Шевченківського та Київського районів буде надавати весь перелік своїх послуг, 
а саме: 

 
1. Призначення пенсії за віком відповідно до Закону України             

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
2. Призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
3.  Призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
4. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України             

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
5. Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
6. Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
7. Перерахунок пенсії відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
8. Переведення з одного виду пенсії на інший відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
9. Призначення грошової допомоги відповідно до пункту 71 розділу XV 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». 

10. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України             
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб» (крім військовослужбовців строкової служби). 

11. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України      
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 

12. Призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 

13. Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про 
прокуратуру». 

14. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України      
«Про прокуратуру». 

15. Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до 
Закону України «Про прокуратуру». 

16. Перерахунок пенсії, призначеної відповідно до Закону України             
«Про прокуратуру». 

17. Призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України             
від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу». 

18. Призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям             
у відставці. 



19. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання суддям             
у відставці. 

20. Поновлення виплати пенсії. 
21. Зміна способу виплати пенсії. 
22. Переведення виплати пенсії за новим місцем проживання. 
23. Виплата пенсії за шість місяців наперед у зв’язку з виїздом на постійне 

місце проживання за кордон. 
24. Продовження виплати пенсії за довіреністю. 
25. Виплата частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка 

перебуває на повному державному утриманні. 
26. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера. 
27. Виплата допомоги на поховання. 
28. Встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до 

Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». 
29. Встановлення надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, 

допомоги. 
30. Підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для 

призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації 
підприємства, установи, організації без визначення правонаступника. 

31. Підтвердження періодів роботи на підприємствах, в установах, 
організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, якщо             
в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи 
про періоди роботи. 

32. Оформлення та видача пенсійного посвідчення. 
33. Надання інформації з пенсійної справи. 
34. Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
35. Надання інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності. 
36. Реєстрація користувачів електронних послуг на веб-порталі електронних 

послуг Пенсійного фонду України. 
37. Надання інформації щодо розрахунків та платежів до Пенсійного фонду 

України. 
38. Надання повідомлення-розрахунку суми доплати відповідно             

до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». 
 


