
 
ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

послуги у сфері пенсійного забезпечення 
з призначення грошової допомоги відповідно до пункту 71 розділу XV 

“Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” 

 
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області відділ 

обслуговування 
громадян №1 (сервісний центр) 

 
Інформація про суб’єкта надання послуги 

1 Місцезнаходження 40004 м. Суми, вул. Горького, буд. 21  
Центр надання адміністративних послуг у 

місті Суми 

2 Інформація щодо 
режиму роботи 

Понеділок, середа 08.00 — 17.15 

П’ятниця 08.00 — 16.00 

3 Телефон/адреса 
електронної пошти  та 
інформаційної 
сторінки вебпорталу 

Телефони: (050)255-39-72, (066)809-16-52 

ел. пошта : r034@sm.pfu.gov.ua 
веб — сторінка: www. portal.pfu.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання 
послуги 

4 Закони України Закон України “Про пенсійне забезпечення”; 
Закон України “Про професійну 
(професійно- 

технічну) освіту”; 
Закон України “Про захист населен від 

інфекційних хвороб”; 
Закон України “Про позашкільну 
освіту”; Закон України “Про дошкільну 
освіту”; 
Закон України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” (далі – Закон); 
Закон України “Про вищу 
освіту”. Закон України “Про 
освіту”; 
Закон України “Про повну загальну 

середню освіту”. 
5 Акти Кабінету 

Міністрів України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

12 жовтня 1992 року № 583 “Про затвердження 
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  нормативних актів з питань пенсійного 

забезпечення”; 
постанова Кабінету   Міністрів України   від 12 
серпня 1993 року № 637 “Про затвердження 
Порядку підтвердження наявного трудового стажу 
для призначення пенсій за відсутності трудової 
книжки або відповідних записів у ній” (далі – 
Порядок № 637); 

постанова Кабінету Міністрів України   
від 04 листопада 1993 року № 909 “Про перелік 
закладів і установ освіти, охорони здоров’я та 
соціального захисту і посад, робота на яких дає 
право на пенсію за вислугу років”; 

постанова    Кабінету    Міністрів     України 
від     06      травня      2001      року      №      433 
“Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про 
позашкільний навчальний заклад”. 

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 28 жовтня 2002 року № 385 “Про 
затвердження переліків закладів охорони 
здоров’я, лікарських, провізорських посад,   посад 
молодших спеціалістів з фармацевтичною 
освітою, посад професіоналів у галузі охорони 
здоров’я та посад фахівців у галузі охорони 
здоров’я з у закладах охорони здоров’я”, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції   України 
12 листопада 2002 року за № 892/7180; 

постанова правління Пенсійного фонду 
України від 25 листопада 2005 року № 22-1 “Про 
затвердження Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій 
відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2005 року за № 
1566/11846 (далі – Порядок № 22-1); 

постанова правління Пенсійного фонду 
України від 10 листопада 2006 року № 18-1 “Про 
затвердження Порядку підтвердження періодів 
роботи, що зараховуються до стажу для 
призначення пенсії”, зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 24 листопада 2006 року за 



 

 
  № 1231/13105 (далі – Порядок № 18-1); 

наказ Служби безпеки України від 
28 листопада 2007 № 852 “Про затвердження 
Переліку закладів охорони здоров’я Служби 
безпеки України”, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 04 грудня 2007 року № 
1343/14610; наказ Міністерства  юстиції України 
від 21 березня 2013 року № 499/5 “Про 
затвердження Переліку закладів охорони здоров’я 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції   
України 22 березня 2013 року за № 472/23004; 

постанова правління Пенсійного фонду 
України від 30 липня 2015 року № 13-1 “Про 
організацію прийому та обслуговування осіб, які 
звертаються до органів Пенсійного фонду 
України”, зареєстрована   в   Міністерстві   
юстиції   України 18 серпня 2015 року за № 
991/27436; 
наказ    Міністерства    оборони    України    від 23 
березня 2017 року № 168 “Про затвердження 
Переліку закладів охорони здоров’я в системі 
Міністерства оборони України”, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 18 квітня 2017 року 
за № 511/30379; 

наказ Міністерства внутрішніх справ 
України від 14 червня 2017 року № 507 “Про 
затвердження Переліку закладів охорони здоров’я 
Міністерства внутрішніх справ України”, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 
липня 2017 року за № 845/30713. 

Умови отримання послуги 

7 Особи, які мають 
право на отримання 
послуги 

Особи, які на день досягнення пенсійного 
віку, передбаченого статтею 26 Закону, 
працювали в закладах та установах державної або 
комунальної форми власності на посадах, робота 
на яких дає право на призначення пенсії за 
вислугу років відповідно до пунктів “е” – “ж” 
статті 55 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення”, і мають страховий стаж   на   
таких   посадах   чоловіки   – 35 років, жінки – 30 
років, якщо вони до цього не отримували будь-
яку пенсію. 



 

 
8 Підстава для 

отримання послуги 
Звернення особи за призначенням пенсії за 

віком відповідно до статті 26 Закону. 

9 Перелік 
необхідних 
документів 

До документів, необхідних для призначення 
пенсії за віком, передбачених пунктом 2.1 
розділу ІІ Порядку № 22-1, за необхідності, 
додаються документи, що визначають право на 
призначення пенсії за вислугу років, форму 
власності закладу, установи, де працювала особа. 

10 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Безоплатно. 

11 Строк надання Протягом 10 днів з дня подання заяви. 
12 Результат 

надання послуги 
Призначення грошової допомоги/відмова 

13 Перелік підстав для 
відмови у 
призначенні пенсії 

Особа не має права на призначення 
грошової допомоги. 

14 Способи 
отримання 
результату 

Одержання грошової допомоги за 
обраним особою способом виплати пенсії. 

 
 

 


