
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 

НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

21.12.2022 Київ №48

Про затвердження Порядку виплати 
пенсій, призначених достроково згідно зі 
статтею 49 Закону України “Про зайнятість 
населення”, допомоги на поховання та 
оплати послуг за їх доставку у період до 
досягнення особою пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”

Відповідно до статті 49 Закону України “Про зайнятість населення”, 
статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття” правління Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок виплати пенсій, призначених достроково згідно зі 
статтею 49 Закону України “Про зайнятість населення”, допомоги на поховання 
та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, що додається.

2. Установити, що кошти на покриття видатків на виплату пенсій, 
призначених достроково, допомоги на поховання, а також оплату послуг за їх 
доставку, що були здійснені Пенсійним фондом України до набрання чинності 
цією постановою, перераховуються Державним центром зайнятості Пенсійному 
фонду України згідно із розрахунками, сформованими відповідно до 
затвердженого цією постановою Порядку, протягом 10 робочих днів з дня 
отримання Державним центром зайнятості розрахунків.
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3. Державному центру зайнятості подати цю постанову на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду Тетяна БЕРЕЖНА / 
/



ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління
Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування України на випадок 
безробіття
21 грудня 2022 року № 48

Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
21 грудня 2022 року №28-1

ПОРЯДОК
виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону 

України “Про зайнятість населення”, допомоги на поховання та 
оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою 

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено для забезпечення виплати пенсій, призначених 

достроково згідно зі статтею 49 Закону України “Про зайнятість населення” та 
пункту 6 частини першої і частини другої статті 115 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі - пенсії, призначені 
достроково), допомоги на поховання, а також оплати послуг за їх доставку у 
період до досягнення такими особами пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” (або раніше цієї дати - у разі припинення виплати пенсії з підстав, 
передбачених законом).

II. Механізм виплати пенсій, призначених достроково
1. Виплата пенсій, призначених достроково, допомоги на поховання та 

оплата послуг за їх доставку відповідно до цього Порядку здійснюються 
територіальними органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття (далі - Фонд).

2. До пенсій, призначених достроково, відповідно до цього Порядку 
включаються пенсії, шо виплачуються за період, починаючи з дати, з якої їх 
призначено, але не раніше ЗО квітня 2022 року, до дати досягнення особами, 
пенсію яким призначено достроково, пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
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страхування”, або раніше цієї дати - у разі припинення виплати пенсії з підстав, 
передбачених законом, з урахування надбавок, підвищень, цільової грошової 
допомоги, індексації, інших доплат до пенсій, передбачених законодавством 
(крім тих, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), 
недоотриманих пенсій у зв’язку зі смертю осіб, пенсії яким призначено 
достроково.

3. Кошти на виплату пенсій, призначених достроково, допомоги на 
поховання та оплати послуг за їх доставку перераховуються Державним 
центром зайнятості Пенсійному фонду України щомісячно до 10 числа місяця, 
у якому проводяться виплати, на підставі:

розрахунку витрат Пенсійного фонду України на виплату пенсій, 
призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України “Про зайнятість 
населення”, та оплату послуг за їх доставку у період до досягнення особами 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття (додаток 1), що надсилається Пенсійним фондом України 
Державному центру зайнятості не пізніше останнього робочого дня місяця, що 
передує місяцю, у якому проводяться виплати;

розрахунку витрат Пенсійного фонду України на виплату допомоги на 
поховання осіб, пенсію яким призначено достроково згідно зі статтею 49 
Закону України “Про зайнятість населення”, та недоотриманої пенсії у зв’язку 
зі смертю таких осіб та оплату послуг за їх доставку за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття (додаток 2) (далі - розрахунки), що надсилається Пенсійним 
фондом України Державному центру зайнятості двічі на місяць: до 15 числа та 
не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому прийнято рішення про 
виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії.

4. Пенсійний фонд України протягом двох робочих днів з дня надходження 
інформації уповноваженого банку про зарахування сум пенсій на поточні 
рахунки одержувачів чи акціонерного товариства “Укрпошта” про виплату 
таких сум пенсій за звітний місяць подає Державному центру зайнятості звіт 
про виплату пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону 
України “Про зайнятість населення”, допомоги на поховання та оплати послуг 
за їх доставку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 3).

Результати звіту враховуються Державним центром зайнятості при 
визначенні суми коштів, що підлягає перерахуванню Пенсійному фонду 
України відповідно до пункту 3 цього Порядку на місяць, наступний за звітним.

5. Виплата пенсій, призначених достроково, допомоги на поховання, 
оплата послуг за їх доставку здійснюються після надходження коштів Фонду у 
повному обсязі, визначеному розрахунками.

Пенсійний фонд України перераховує отримані кошти одержувачам 
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пенсій, призначених достроково:
на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, відповідно до 

встановленої дати виплати, яка встановлюється не раніше 12 числа щомісяця.
через відділення акціонерного товариства “Укрпошта” - до 25 числа 

місяця згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

6. У разі надходження до Пенсійного фонду України інформації від його 
територіальних органів про повернення надміру виплачених за рахунок коштів 
Фонду пенсій, призначених достроково, Пенсійний фонд України разом зі 
звітом (додаток 3) подає до Державного центру зайнятості список осіб, щодо 
яких здійснювалось таке повернення (додаток 4).

Обсяг коштів Фонду, що підлягає перерахуванню Пенсійному фонду 
України на поточний місяць, зменшується на суму коштів, що надійшли до 
Пенсійного фонду України у звітному місяці внаслідок повернення надміру 
виплачених пенсій та відображені у звіті (додаток 3). Якщо таке зменшення не 
було проведено, Пенсійний фонд України не пізніше 20 числа поточного місяця 
перераховує повернуту суму Державному центру зайнятості на рахунок, 
відкритий у Казначействі для обслуговування коштів Фонду.

7. Щомісяця, не пізніше наступного робочого дня з дня подання 
Державному центру зайнятості звіту за попередній місяць (додаток 3) між 
Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України наростаючим 
підсумком з початку року складається акт звірення взаємних розрахунків 
(додаток 5).

III. Вимоги до організації інформаційного обміну

1. Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та Державним 
центром зайнятості, передбачений цим Порядком, здійснюється на 
центральному рівні в електронній формі.

2. Пенсійний фонд України та Державний центр зайнятості шляхом 
прийняття спільних рішень, погоджених Міністерством соціальної політики 
України, Міністерством економіки України, які оформляються окремим 
протоколом, визначають:

структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та 
приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та 
інформаційно-комунікаційних систем (далі - інформаційні системи);

механізм і канали інформаційного обміну, процедури взаємодії 
інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну.

3. Інформаційний обмін здійснюється з дотриманням вимог Законів 
України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, 
інших нормативно-правових актів засобами системи електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів 
технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону 
України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.
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У разі відсутності технічної можливості передавання даних із 
використанням каналів зв’язку системи, визначеної в абзаці першому цього 
пункту, інформаційна взаємодія може здійснюватися через інші інформаційно- 
комунікаційні системи із застосуванням відповідних комплексних систем 
захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної 
експертизи в порядку, встановленому законодавством.

При інформаційному обміні відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд 
України та Державний центр зайнятості реалізують організаційно-технічні 
заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням 
ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері 
захисту інформації.

4. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього 
Порядку застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту 
інформації, щодо яких видано сертифікат відповідності або позитивний 
експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту 
інформації. Криптографічний захист інформації забезпечується шифруванням 
із застосуванням відкритого ключа відповідальної особи отримувача даних, а 
цілісність даних - накладенням кваліфікованого електронного підпису або 
печатки відправника даних.

5. Інформація, що передається, обробляється з додержанням вимог Законів 
України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та 
використовується учасниками інформаційного обміну виключно з метою 
реалізації ними своїх функцій та повноважень, визначених законодавством, і не 
може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Державний центр зайнятості Пенсійний фонд України

Директор Фінансово-Директор Фінансового



Подається Державному центру зайнятості

Додаток 1
до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 
49 Закону України “Про зайнятість населення”, допомоги на поховання 
та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
(пункт 3 розділу II)

РОЗРАХУНОК
витрат Пенсійного фонду України на виплату пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України 

“Про зайнятість населення”, та оплату послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за рахунок 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

на 20__року
(місяць)

* По батькові зазначається за наявності даних
**Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України

№ з/п
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
особи *

Реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків або серія 
(за наявності) та 

номер паспорта**

Розмір 
призначеної 
пенсії, грн

Сума 
нарахова 

ної 
пенсії, 

грн

Сума 
витрат на 
доставку 

пенсії, грн

Загальна сума витрат, 
пов’язаних із 

достроковим виходом 
особи на пенсію, грн 

(гр.5+гр.6)

Дата досягнення 
особою пенсійного 
віку, встановленого 
статтею 26 Закону

України “Про 
загальнообов ’язкове 
державне пенсійне 

страхування”

Дата, з якої 
призначено пенсію

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всього X X X X X

Найменування посади підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



Додаток 2
до Порядку виплати пенсії, призначеної 
достроково згідно зі статтею 49 Закону 
України “Про зайнятість населення”, 
допомоги на поховання та оплата 
послуг за їх доставку у період до 
досягнення особою пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” 
(пункт 3 розділу II)

Подається Державному центру зайнятості

РОЗРАХУНОК
витрат Пенсійного фонду України на виплату допомоги на поховання осіб, пенсію яким призначено достроково згідно зі статтею 49 

Закону України “Про зайнятість населення”, та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю таких осіб за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

на 20__року
(місяць)

*Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові 
померлої особи

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або 

серія та номер паспорта*
Дата смерті

Розмір витрат на виплату

допомоги на поховання, грн недоотриманої пенсії у зв’язку 
зі смертю, грн

1 2 3 4 5 6

Найменування посади підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



Додаток З
до Порядку виплати пенсій, призначених 
достроково згідно зі статтею 49 Закону 
України “Про зайнятість населення”, 
допомоги на поховання та оплати послуг 
за їх доставку у період до досягнення 
особою пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”
(пункт 4 розділу II) 

Подається Державному центру зайнятості
ЗВІТ

про виплату пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України “Про зайнятість населення”, 
допомоги на поховання та оплату послуг за їх доставку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття 
станом на__________________ 20___ року

(місяць)

Кількість 
осіб, яким 
виплачу
валась 
пенсія

Кількість 
померлих 

осіб

Виплачена сума, грн 
(гр ,4+гр. 5+гр. 6+гр .7)

у тому числі Сума 
перерахованих 

Пенсійному 
фонду України 
коштів Фонду 

загальнообов’яз
кового 

державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття у 

звітному місяці, 
грн

Сума 
повернутих у 

звітному 
місяці коштів, 

грн

Різниця між сумою 
виплачених, 

перерахованих 
Пенсійному фонду 

України та 
повернутих коштів, 

грн 
(гр.3-гр.8-гр.9)

Виплачено 
достроково 
призначе

них пенсій, 
грн

Виплачено 
допомоги на 
поховання, 

грн

Виплачено 
недоотрима- 
них пенсій у 

зв’язку зі 
смертю, грн

Витрати 
на 

оплату 
послуг 

за 
доставку 

пенсій 
та 

допомо
ги на 

похован
ня, грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього

Найменування посади підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



Додаток 4 
до Порядку виплати пенсій, 
призначених достроково згідно зі 
статтею 49 Закону України “Про 
зайнятість населення”, допомоги на 
поховання та оплати послуг за їх 
доставку у період до досягнення 
особою пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” 
(пункт 6 розділу II)

Подається Державному центру зайнятості

СПИСОК 
осіб, щодо яких здійснювалось повернення надміру виплаченої пенсії, витрати на яку 

здійснювалися за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття 

за 20__ року
(місяць)

* По батькові зазначається за наявності даних
**Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина 
України

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 
особи*

Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або 
серія (за наявності) та номер 

паспорта)**

Повернуто у звітному місяці 
надміру виплаченої пенсії, грн

1 2 3 4

Всього X X

Найменування посади підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



Додаток 5 
до Порядку виплати пенсій, 
призначених достроково згідно 
зі статтею 49 Закону України 
“Про зайнятість населення”, 
допомоги на поховання та 
оплати послуг за їх доставку у 
період до досягнення особою 
пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України 
“Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне 
страхування” 
(пункт 7 розділу II)

АКТ 
звірення взаємних розрахунків 

за період з 01 січня 20___ р. по 01 20___ р.

20___ року м.

Державним центром зайнятості в особі, який(а) діє на підставі_______
, та Пенсійним фондом України в особі__________________________ ,

який(а) діє на підставі, складено цей акт про стан взаємних розрахунків 
станом на.

грн
Зміст запису Державний центр зайнятості Пенсійний фонд України

дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5

Залишок заборгованості станом 
на 01 січня 20____р.

Фактичні витрати на виплату 
пенсій, призначених достроково, 
допомоги на поховання та оплати 
послуг за їх доставку, що 
підлягали виплаті з початку року 
(з урахуванням утриманої 
(повернутої) суми надміру 
виплачених пенсій)
Перераховані Пенсійному фонду 
України кошти Фонду 
загальнообов ’ язкового 
державного соціального 
страхування України на випадок 
безробіття з початку року
Залишок заборгованості станом 
на 01._____20___ р.
Всього

Державний центр зайнятості Пенсійний фонд України

Найменування посади Найменування посади
підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ


