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Чи мають право на пенсійне забезпечення громадяни України, які зареєстровані в
Україні, але тимчасово проживають за кордоном?

Відповідно до ст.313 Цивільного кодексу України фізична особа має право на свободу
пересування.

Громадяни України, які зареєстровані в Україні, але тимчасово проживають за
кордоном, мають право на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку та за наявності
не менше 15 років страхового стажу.

Керуючись п.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій
відповідно до Закону України &quot;Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування&quot;, в разі перебування особи за межами України заява про призначення
пенсії може бути подана через представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за
місцем реєстрації заявника.

В разі вчинення довіреності за кордоном, довіреність має бути легалізована в
консульській установі, або засвідчена штампом компетентного органу держави, в якій
документ складений.

Отримую пенсію по інвалідності. Чи маю я право на надбавку до пенсії на
догляд?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» право на встановлення надбавки
до пенсії на догляд мають: інваліди I групи; одинокі інваліди II групи, які потребують
постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку; одинокі інваліди III групи,
які досягли пенсійного віку; одинокі одержувачі пенсій за віком та за вислугу років, які
потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно до
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законів України &quot;Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування&quot; і
&quot;Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб&quot; (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно
до Закону України &quot;Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам&quot;). Розмір надбавки на догляд становить 50 гривень.

Головний спеціаліст відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду в м.
Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Яковлєва С.Г.
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