        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                      ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                10.03.2006  N 1659/0/14-06/039-6;
                            N 2792/02-20


                   Огляд запитань та відповідей
               щодо застосування постанови Кабінету
            Міністрів України від 22.02.2006 р. N 186
          "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
                    осіб із числа дітей-сиріт"
                          ( 186-2006-п )



     Запитання 1.  За  який період здійснюється виплата доплати до
пенсії?

     Відповідь. Виплата   доплати   здійснюється   за   період   з
1 січня 2006 р. до 31 грудня 2006 р.

     Запитання 2.  З якої дати встановлюється доплата до пенсії за
первинного призначення пенсії в разі втрати годувальника?

     Відповідь. Доплата встановлюється з дати призначення  пенсії,
але не раніш від 1 січня 2006 р.

     Запитання 3.  Чи  має право на встановлення доплати до пенсії
дитина-сирота у віці 25 років,  яка одержує пенсію в  разі  втрати
годувальника, як дитина, що була визнана інвалідом до 18 років?

     Відповідь. Право  на  встановлення  доплати має дитина-сирота
старша за 18 років, яка одержує пенсію в разі втрати годувальника,
як дитина, що була визнана інвалідом до 18 років.

     Запитання 4.  В якому розмірі здійснюється виплата доплати до
пенсії?

     Відповідь. Доплата встановлюється в розмірі до 30 грн.,  якщо
розмір  пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок,
підвищень,  додаткових пенсій,  цільової грошової допомоги, пенсій
за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат
до пенсій, установлених законодавством) у розрахунку на кожну таку
дитину   не   досягає   двох   розмірів   прожиткового   мінімуму,
встановленого на 2006 р.  для осіб, які втратили працездатність, з
01.01.2006 р.   -  700  грн.,  з  01.04.2006  р.  -  718  грн.,  з
01.10.2006 р.  -  732  грн.  Після  встановлення  доплати   розмір
пенсійної  виплати  не має перевищувати двох розмірів прожиткового
мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність.   При   цьому
дітям-сиротам,  які одержують пенсії в разі втрати годувальника та
державну соціальну допомогу  відповідно  до  Закону  України  "Про
державну    соціальну    допомогу   інвалідам   з   дитинства   та
дітям-інвалідам" ( 2109-14 ),  зазначену  доплату  встановлюють  з
урахуванням розміру державної соціальної допомоги.

     Запитання 5. Чи включається розмір доплати під час визначення
розміру допомоги на поховання, недоодержаної суми пенсії у зв'язку
зі смертю одержувача, в разі виїзду за кордон?

     Відповідь. Так, включається.

     Запитання 6.  Як  буде  здійснюватися  обмін  інформацією про
дітей-сиріт, які одержують державну соціальну допомогу та пенсію в
разі  втрати  годувальника,  між  органами  праці  та  соціального
захисту населення і Пенсійного фонду?

     Відповідь. Районні (міські) управління праці  та  соціального
захисту   населення   подають   до  районних  (міських)  управлінь
Пенсійного фонду України за місцем  проживання  довідку  на  кожну
дитину-сироту  віком старшу за 18 років,  якій призначено державну
соціальну допомогу відповідно  до  Закону  України  "Про  державну
соціальну допомогу   інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам"
( 2109-14 ).
     Зазначена довідка має містити такі дані:
     - прізвище,  ім'я,  по батькові дитини-сироти (із зазначенням
опікуна  за  його наявності),  яка одержує соціальну допомогу,  та
місце її проживання;
     - розмір державної соціальної допомоги та термін,  на який її
встановлено.
     У разі  зміни  розміру  соціальної  допомоги районні (міські)
управління праці та  соціального  захисту  населення  повідомляють
районні (міські) управління Пенсійного фонду в 3-денний термін.

     Запитання 7.  Яким  чином  буде здійснюватися виплата доплати
дитині-сироті,  яка знаходиться на повному державному утриманні  і
одержує  соціальну  пенсію  в  разі втрати годувальника за нормами
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )?

     Відповідь. Доплата  дітям-сиротам,  які  одержують  соціальну
пенсію  в  разі  втрати  годувальника  і  перебувають  на  повному
державному  утриманні,  виплачується  в   порядку,   передбаченому
статтею 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
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