Призначення пенсії за віком
Загальні правила подачі документів для призначення пенсії
регулюються статтею 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», в якій визначено, що заява про призначення
(перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального
органу Пенсійного фонду.
Згідно з порядком подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій, що затверджений постановою правління Пенсійного
фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року, особа може звернутися за
призначенням пенсії особисто або через представника, який діє від її імені на
підставі посвідченої нотаріально довіреності. Крім того, якщо особа працює,
заяву на призначення їй пенсії та необхідні для цього документи може надати
до управління Пенсійного фонду уповноважена особа підприємства
(установи, організації).
Заява може бути подана в будь-який час після виникнення права на
пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
Днем звернення за призначенням пенсії вважається день, коли у
відповідному управлінні Пенсійного фонду прийнято відповідну заяву.
До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:
- про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків;
- про стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про освіту
тощо);
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про
заробітну плату первинними документами або в разі, якщо
страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60
місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата
(дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд
до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
Крім того, особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду
пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує її
особу, місце проживання (реєстрації) та вік).
Прийом документів для призначення (перерахунку) пенсії в
Харківському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України
Харківської області проводиться в громадських приймальнях за принципом
«єдиного вікна» за адресами:
- м. Харків, вул. Є. Котляра, 4;
- м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 206;
- м. Люботин, вул. Слобожанська, 12;
- смт Нова Водолага, вул. Воскресінська, 3.
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