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Для обчислення розміру пенсії застосовується поняття «страховий стаж», а для
визначення права на пільгову пенсію та на пенсію за вислугу років – «стаж роботи за
спеціальністю».

Відповідно до п.1 ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року, страховий стаж – це період
(строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок. При цьому періоди трудової діяльності та інші періоди, що
враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим
Законом, враховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених
законодавством, що діяло раніше.

Раніше діючим законодавством, зокрема статтею 60 Закону України «Про пенсійне
забезпечення» передбачено, що робота в лепрозорних і протичумних закладах
охорони здоров'я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом
імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах
(відділеннях) охорони здоров'я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях
закладів охорони здоров'я, а також у психіатричних закладах
охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Таким чином, робота у вищезазначених закладах до 01.01.2004 року зараховується до
страхового стажу
в подвійному розмірі, а починаючи з 01.01.2004 року страховий стаж обчислюється за
даними персоніфікованого обліку пропорційно сплаті страхових внесків.

Разом з тим, при обчисленні стажу роботи за спеціальністю (тобто при обчисленні
спеціального стажу для визначення права на призначення пенсії за вислугу років,
пільгового стажу для призначення пенсії за віком на пільгових умовах) робота в
закладах, передбачених статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення»
зараховується в подвійному розмірі як до, так і після 01.01.2004 року.
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Періоди перебування у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею 3-річного віку, в додатковій відпустці без збереження заробітної плати
по догляду за дитиною до досягнення нею віку 6 років, а також у інших відпустках без
збереження заробітної плати, передбачених законодавством, як до, так і після
01.01.2004 року, зараховуються до страхового стажу в одинарному розмірі. При цьому
періоди перебування у цих відпустках після 01.01.2004 року зараховуються до
страхового стажу пропорційно сплаті страхових внесків.

Заступник начальника відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду в м.
Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Пентійська І.П.

2/2

