
                                                                        Каховський відділ 
                                                                                    обслуговування громадян

                                                                      (сервісний центр)
                                                                            Головного управління 

                                                                                    Пенсійного фонду України
                                                                                                в Херсонській області інформує:

До уваги громадян – користувачів Bеб-порталу Пенсійного фонду

Головне  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Херсонській  області  у  зв'язку  з
численними  питаннями,  які  виникають  у  ході  користування  порталом  електронних  послуг,
повідомляє про деякі особливості відображення персональних даних. 

Щодо  відображення  страхового  стажу  на  персональній  сторінці  користувача  веб-
порталу.

На веб-порталі інформація про страховий стаж виводиться з 01.01.2004 року, що пов'язано з
прийняттям  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»  від
09.07.2003 №1058-IV. 

Відповідно до статті 24 цього Закону стаж обчислюється за періоди:

- до 01.01.2004 – на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло
до набрання чинності цим Законом;

-  після  01.01.2004  –  за  даними,  що  містяться  в  системі  персоніфікованого  обліку,  що
створена з липня 2000 року, в якій накопичується інформація щодо нарахованої заробітної плати і
сплати страхових та єдиного внесків.

Таким  чином,  у  розділі  «Мій  страховий  стаж»  відображаються  тільки  відомості  щодо
страхового  стажу  з  01.01.2004.  В  той  же  час  існує  можливість  переглянути  інформацію  про
трудову  діяльність  за  період  з  2000  року  в  блоці  «Моя  заробітна  плата»,  обравши  вкладку
«Відомості, що враховуються для визначення пенсії».

Під час призначення пенсії до страхового стажу зараховуються періоди трудової діяльності
до  01.01.2004  відповідно  до  записів  в  трудовій  книжці  та  додаткових  документів,  які
підтверджують періоди навчання та проходження військової служби, але у розділі «Мій страховий
стаж» ці періоди не включені. 

Щодо  відображення  страхового  стажу  окремих  категорій  застрахованих  осіб  на
персональній сторінці користувача веб-порталу.

Починаючи  з  01.01.2007  року,  військовослужбовці  (крім  військовослужбовців  строкової
військової  служби),  поліцейські,  особи  рядового  і  начальницького  складу  підлягають
загальнообов’язковому  державному  пенсійному  страхуванню  та  з  їх  грошового  забезпечення
утримуються страхові внески. Разом з цим, звіти для внесення даних до персоніфікованого обліку
по  вказаній  вище  категорії  осіб  почали  подавати  з  01.06.2016  року.  Як  наслідок,  дані  щодо
грошового  забезпечення  до  червня  2016  року  відсутні  в  системі  персоніфікованого  обліку  і
зараховуються  на  підставі  довідки  про  проходження  військової  служби  та  про  сплачені  суми
страхових внесків.

Щодо можливої невідповідності відомостей про адресу місця проживання, серію або
номер паспорта,  стать, прізвище,  ім‘я,  по батькові,  які  відображаються на персональній
сторінці користувача веб-порталу .

Порядок формування відомостей персональних облікових карток,  зміни та уточнення до
них  визначає  Положення  про  реєстр  застрахованих  осіб  Державного  реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджене Постановою правління
Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1.

Діючою редакцією зазначеного документа коригування відомостей про застраховану особу
за її власною заявою не передбачено.

Разом з цим, перелічені вище неточності не вплинуть на зарахування страхового стажу та
нарахування страхових виплат. 


