КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2021 р. № 127
Київ
Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що у 2021 році:
перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124
"Питання проведення індексації пенсій у 2019 році" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться з 1 березня із
застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який
враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11;
у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, зазначеного в абзаці другому цього пункту, не досягає 100 гривень,
встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків
пенсії;
з 1 березня у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до
Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі — Закон) з урахуванням страхового стажу, передбаченого
абзацом першим частини першої статті 28 Закону, не досягає 2 200 гривень, таким особам надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не
вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій.
2. Якщо пенсії, призначені відповідно до Закону за зверненнями, які надійшли по 31 грудня 2020 р. включно, не підвищувалися відповідно до
пункту 1 цієї постанови, а також не підвищувалися із січня по липень 2021 р. включно у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом, з урахуванням абзаців першого, третього частини першої
та частини другої статті 28, абзацу другого пункту 4-1 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону, пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій", а також з урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії, що виплачується відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008
р., № 25, ст. 785), з 1 липня 2021 р. до таких пенсій установлюється щомісячна доплата в розмірі 100 гривень у межах максимального розміру
пенсії, визначеного законом, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до законодавства.
3. Фінансування виплат, передбачених абзацами третім, четвертим пункту 1 і пунктом 2 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, що передбачені за програмою 2506080 "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій,
призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду".
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році"
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663) і від 16 вересня 2020 р. № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих
категорій осіб у 2021 році та в подальшому" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2472) зміни, що додаються.
5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 березня 2021 р., пункт 3постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 "Деякі
питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" (Офіційний вісник України,
2020 р., № 29, ст. 1050).
6. Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів передбачити виділення додаткових коштів для забезпечення перерахунків
пенсій, передбачених пунктами 1 і 2 цієї постанови.
7. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій, передбачений пунктами 1 і 2 цієї постанови, за матеріалами пенсійних справ.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2021 р. № 127
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 124 і від 16 вересня 2020 р. № 849
1. У Порядку проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124:
1) у пункті 4:
в абзаці третьому слова ", порівняно з попереднім роком" виключити;
в абзацах четвертому і п’ятому слова "за рік, що передує" замінити словами "за три календарні роки, що передують";
абзац шостий виключити;
2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Пенсії, які призначені відповідно до Закону та розмір яких не підвищено відповідно до пункту 4 цього Порядку, абзаців першого, другого
цього пункту, з урахуванням абзаців першого, третього частини першої, частини другої статті 28, абзацу другого пункту 4-1 розділу XV
"Прикінцеві положення" Закону, пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", а також з урахуванням щомісячної державної адресної
допомоги до пенсії, що виплачується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 "Деякі питання
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785), щороку підвищуються за рішенням Кабінету Міністрів
України в межах бюджету Пенсійного фонду України. Підвищення встановлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного
законом, і враховується під час подальших перерахунків пенсії.".
2. В абзацах першому і другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 849 слово "липня" замінити словом
"жовтня".
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