
 

Чи враховується при перерахунку пенсії державним службовцям 

матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога для 

вирішення соціально-побутових питань? 
 

Статтею 37-1 Закону України “ Про державну службу” передбачено, що у разі  

підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у 

зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим 

Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. 

Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які 

нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення 

права на перерахунок пенсії. 

Відповідно до статті 33 цього Закону заробітна плата державних службовців 

складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на 

державній службі та інших надбавок. 

Порядок визначення заробітної плати для нарахування пенсії державним 

службовцям як тим, що працюють і тим, що не працюють на час перерахунку пенсії, 

врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2000р. №865 « Про деякі 

питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії». 

В пункті 4 постанови визначено складові заробітної плати державного службовця, 

які враховуються у відповідних розмірах для перерахунку пенсії у разі підвищення 

розміру заробітної плати державним службовцям відповідно до рішення Кабінету 

Міністрів України. 

Такі види виплат, як матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань, винагорода за вислугу років, не 

включнені до складових заробітної плати, які враховуються при перерахунку пенсії у 

зв`язку з підвищенням розміру заробітної плати працюючим державним службовцям. 

Форми довідок про заробітну плату державним службовцям, які на момент 

перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію і про 

заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним 

службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії 

працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію, 

затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 04.09.2013р. 

№15-1 «Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва по 

справах № 2-а-8893/12/2670, № 2а-4753/09/2670». 

Затвердження нових форм довідок про заробітну плату, які подаються для 

перерахунку пенсії державним службовцям, не дає підстав для проведення перерахунку 

раніше призначених пенсій державним службовцям відповідно до Закону України “ Про 

державну службу”. 

 


