
 

Пенсія за віком. 
Для реалізації права на призначення пенсії за віком законодавством 

встановлено порядок звернення громадянами до органів Пенсійного фонду 

України (добровільний порядок). У разі прийняття органами Пенсійного фонду 

України рішення про відмову в призначенні пенсії за віком, особа отримує 

право звернутися до суду для оскарження відповідного рішення (судовий 

порядок). 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (далі - Закон), особи мають право на призначення пенсії 

за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не 

менше 15 років. 

До досягнення 60 років, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року 

народження і старші після досягнення ними такого віку: 

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно; 

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 

року; 

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року; 

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 

року; 

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року; 

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 

року; 

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; 

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 

року; 

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 

року; 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року. 

Строки розгляду питання 

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає 

пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження. 

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови 

та порядку оскарження орган, що призначає пенсії, видає або надсилає 

підприємству, організації або заявникові не пізніше 5 днів після винесення 

відповідного рішення. 

Пенсії за віком призначаються з дня досягнення пенсійного віку, якщо 

звернення за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення 

пенсійного віку. Якщо звернення надійшло пізніше 3 місяців з дня досягнення 

пенсійного віку, пенсії за віком призначаються з дня звернення за пенсією. 

Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану здоров’я. 
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Підстави для відмови 

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, 

орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які 

документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії 

робиться відповідний запис. Якщо вони 

будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність 

подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії 

вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на 

поштовому штемпелі місця відправлення заяви. 

Підставами для відмови в призначенні пенсії за віком є: 

 відсутність встановленого законодавством стажу; 

 недосягнення встановленого законодавством віку; 

 відсутність підтвердження належності особи до відповідної категорії (при 

призначенні пенсії за віком на пільгових умовах). 

Порядок оскарження дій, пов’язаних з призначенням пенсії за віком 

Якщо орган Пенсійного фонду виніс рішення про відмову у призначенні пенсії 

чи тривалий час не виносить жодного рішення по заяві про призначення пенсії, 

або вчиняє інші дії чи бездіяльність, які порушують права особи, що звернулася 

за призначенням пенсії, то ці рішення, дії чи бездіяльності особа може 

оскаржити: 

 шляхом подання письмової скарги до вищого за підлеглістю органу 

Пенсійного фонду – у місячний термін з моменту ознайомлення особи з 

рішенням, з яким вона не згодна, але не пізніше одного року з моменту 

винесення цього рішення; 

 шляхом подання до суду адміністративної позовної заяви у строк не пізніше 

6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 

порушення свого права (ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства 

України (далі — КАСУ). 

 

Матеріали взяті : https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/   

Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте 

грошей на адвоката  - звертайтеся до відділу «Краснокутське бюро 

правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по 

п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. Краснокутськ, вул. Миру, 138. 

тел. (05756) 3-26-50. 

   Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-

800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів). 
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