ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
вул. Бастіонна, 9, м. Київ-14, 01601

27.03.2012 р.

№ 717/02-20

на № ___________________

тел. 284-89-33, факс 284-73-37.

E-mail: pf-it@gu.kiev.ua

Код ЄДРПОУ 00035323

Донецька обласна організація
профспілки працівників
освіти і науки України
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58

Розглянувши вашого листа від 24.02.2012 р. № 11/9, який надійшов з
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Пенсійний фонд України, в межах
своєї компетенції, повідомляє.
1. Відповідно до ч. 4 ст. 24 Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» (далі – Закон), в редакції Закону України від
08.07.2011 р. № 3668-VІ, пенсія науковим (науково-педагогічним)
працівникам призначається в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно
до ст. 23 цього Закону та ч. 2 ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» та на яку відповідно до законодавства
нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески).
Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до Закону
працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах
наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці
страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу
наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється
із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої
обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в порядку,
передбаченому частинами 3-7 цієї статті, із застосуванням показника
середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення
(попереднього перерахунку) пенсії (ч. 17 ст. 24 Закону).
Враховуючи викладене, якщо особа, яка отримує пенсію відповідно до
Закону, звертається після 01.10.2011 р. за перерахунком пенсії відповідно до
ч. 17 Закону, у разі доцільності, здійснюється обчислення пенсії відповідно
до ч. 4 Закону, тобто в розмірі 80 відсотків від суми заробітної плати
наукового (науково-педагогічного) працівника. При цьому, для обчислення
пенсії може бути врахована заробітна плата наукового працівника за
основним місцем роботи за період наукового стажу, починаючи з 1 липня
2000 року.
2,3. Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» (із змінами, передбаченими Законом
України від 08.07.2011 р. № 3668-VІ), переведення з одного виду пенсії на

інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про
страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться
на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також
додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи
може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу,
зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням
показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час
призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Враховуючи викладене, якщо особа отримувала пенсію за нормами
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» та звертається
після 01.10.2011 р. за призначенням пенсії відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», або навпаки, то
при обчисленні розміру пенсії застосовується показник середньої заробітної
плати (доходу), що враховувався для обчислення пенсії в році, в якому
заявник звернувся за призначенням пенсії попереднього виду.
4. Пенсії, призначені, зокрема, відповідно до законів України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» та «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» індексуються відповідно до законодавства
про індексацію грошових доходів населення.
Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, у
разі якщо величина середньомісячної заробітної плати штатного працівника в
Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, з 1 березня
поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, що відповідає не
менш як 20 відсоткам темпів зростання середньомісячної заробітної плати
штатного працівника в Україні порівняно з попереднім роком, крім випадків,
коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей
коефіцієнт.
Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах
бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення розмірів
пенсій у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного
працівника в Україні», прийнятої 26.03.2012 р., передбачено, що у 2012 році
для підвищення розміру пенсій з 1 березня, зокрема, призначених відповідно
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до 31 грудня
2011 року, застосовується коефіцієнт 1,0352.
Заступник Голови правління
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