Підвищення пенсійних виплат та індексація пенсій з травня 2020 – постанова Уряду
Вівторок, 07 квітня 2020, 10:11

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 1 квітня 2020 р. № 251 «Деякі
питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим
категоріям населення у 2020 році».

Постановою зокрема передбачено проведення з 1 травня 2020 року перерахунку
пенсій
із застосуванням коефіцієнта
збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові
внески, що враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2100 гривень передбачено
надання доплати до цієї суми
.

Також установлено, що з 1 квітня 2020 р. пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і
більше
, у яких щомісячний розмір усіх
пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої
сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік, а це
9205 гривень,
провадиться щомісячна
компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень
у межах зазначеного розміру.

Щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам, які досягли 80-річного віку після 1
квітня 2020 р., виплачуватиметься з дати досягнення зазначеного віку
.

У разі коли після встановлення щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних
виплат за наявності відповідного страхового стажу не досягає 2 600 гривень,
надаватиметься доплата до зазначеного розміру
.
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Передбачено, що фінансування зазначених виплат здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, що передбачені за програмою «Фінансове забезпечення виплати
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та
дефіциту коштів Пенсійного фонду».

Установлено також проведення у квітні 2020 р. після внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» виплату одноразової грошової
допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у
сумі 1 000 гривень пенсіонерам, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 5 000
гривень
станом на 1 квітня 2020 року, а
також ще деяким одержувачам державної соціальної допомоги.

( За матеріалами сайту ЦК профспілки працівників освіти і науки України)
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