
 

Приходьте, на вас чекають 
 

Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва 

(далі – Управління), з метою озброїти громадян району знаннями про їхні права 

та можливості у сфері пенсійного забезпечення, щотижнево інформує людей 

(40 статей) про зміни в пенсійному законодавстві на WEB-сайті www.dnipr.gov.ua. 

Крім того, для приділення більшої уваги пенсіонерам яким понад 70 років, а 

також інвалідам з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі до 

інвалідів-візочників та лежачих інвалідів, управління кожного тижня проводить 

виїздні прийоми додому. Проводяться зустрічі в районному центрі зайнятості – 

проведено протягом року 84 семінари. 

Для зручності отримання інформації, що пов’язана з Пенсійним 

законодавством, в Управлінні була створена громадська приймальня, що 

знаходиться за адресою: 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8-б, де 

громадяни без черги мають змогу отримати інформацію щодо умов та порядку 

призначення, перерахунку пенсій; отримати зразки та бланки заяв, інших 

документів необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, включаючи 

отримання консультацій і допомоги у заповненні цих документів. Існує 

перегляд інформації про особу, що міститься в Державному реєстрі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованій 

системі обробки пенсійної документації, зокрема про сплачені страхові внески, 

набутий страховий стаж, розмір заробітної плати, дані, на підставі яких 

призначено пенсію, її розмір, виплату. 

Крім зазначеного, власними силами друкуються буклети з цікавою і 

корисною інформацією щодо змін в пенсійному законодавстві, які 

розміщуються на стендах, роздаються на зустрічах в трудових колективах, в 

вищих навчальних закладах. В Управлінні працюють три гарячі телефонні лінії, 

по яким протягом року звернулось понад 2500 чоловік, яким надались 

обгрунтовані та вичерпні відповіді. 

Щодо подальшого удосконалення в роботі, для зручності громадян, а 

також для оперативного нарахування пенсії, Управління запрошує  всіх 

фізичних осіб-підприємців у відділ персоніфікованого обліку для перевірки 

подання звітності, що, безумовно,  вплине на швидкість, суму та якість 

нарахування їм пенсії. Всі платники, незалежно від способу оподаткування, 

(загальна та спрощена системи оподаткування) повинні відзвітувати за період з 

01.01.2004р. по 31.12.2010р. до Управління за адресою вул. Азербайджанська, 

буд. 8-б, а за період з 01.01.2011р. – до державної податкової інспекції у 

Дніпровському районі Головного управління Міністерства податків і зборів у 

м.Києві. 
 

 

 

 

 

 

http://www.dnipr/


При сплаті страхових внесків (за період з 01.01.2004р. по 31.12.2010р.) та 

єдиного соціального внеску (з 01.01.2011р. по теперішній час) кошти 

потрапляють на особовий рахунок платника, але за відсутності звітів, 

індивідуальні відомості платника в системі персоніфікованого обліку не містять 

необхідної інформації для призначення пенсії (довідка ОК-5) щодо сплати 

внесків. 

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі 

персоніфікованого обліку. 

З 01.07.2000р. період, протягом якого особа не сплатила страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування не зараховується до 

страхового стажу. 

Для тих, хто не впевнений у поданні звітів за будь-який період,  додатково 

повідомляємо, що в Управлінні працює інформаційний кіоск, де за допомогою 

свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування можна 

перевірити наявність звіту та сплату внесків.  

 Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та 

яким призначена пенсія за віком або по інвалідності, відповідно до Закону 

України “Про  внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового 

кодексу України”, який набрав чинності 06.08.2011р., можуть бути платниками 

єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 


