
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Наказом Головного управління 

Пенсійного фонду в Полтавській 

області 

                                                                          від «___»___________ 20___ р. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Переведення пенсії за новим місцем проживання 
 (назва адміністративної послуги) 

  ( послуга № 152  Додаток 1 до рішення 5 сесії Горішньоплавнівської міської ради  восьмого скликання 

26.01.2021) 

 

 

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

 
Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

 Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

 Віддалене робоче місце (ВРМ) Центру надання 

адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області при 

Дмитрівському старостинському окрузі 

Горішньоплавнівської територіальної громади. 

 Віддалене робоче місце (ВРМ) Центру надання 

адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області при 

Східному старостинському окрузі  Горішньоплавнівської 

територіальної громади в селі Келеберда Кременчуцького 

району Полтавської області. 

 Віддалене робоче місце (ВРМ)  Центру надання 

адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області при 

Східному старостинському окрузі  Горішньоплавнівської 

територіальної громади в селі Салівка Кременчуцького 

району Полтавської області. 

 Віддалене робоче місце (ВРМ)  Центру надання 

адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області при 

Східному старостинському окрузі  Горішньоплавнівської 

територіальної громади в селі Григоро-Бригадирівка 

Кременчуцького району Полтавської області. 

1. Місцезнаходження 

центру надання 

адміністративної 

послуги 

39800  Полтавська область, м. Горішні Плавні, 

проспект Героїв Дніпра, 40 

39891  Полтавська область, с. Дмитрівка, вул., Шевченка,12 
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36406  Полтавська область , Кременчуцький район , 

с.Келеберда, вул. Центральна,45 

39752  Полтавська область , Кременчуцький район, 

c.Салівка, вул.Шевченко,5 

39243 Полтавська область, Кременчуцький (Кобеляцький) 

район, с.Григоро-Бригадирівка, вул. Миру,8а  

2. Інформація щодо 

режиму роботи центру 

надання 

адміністративної 

послуги 

ЦНАП м. Горішні Плавні, 

Понеділок, Середа, Четвер, П’ятниця - з 8.00 до 17.00 

Вівторок – з 8.00 до 20.00 

Субота – з 8.00 до 15.00 

ВРМ  ЦНАП  с. Дмитрівка 

Понеділок – П’ятниця з 8.00- 17.00  

Вихідний: Субота-Неділя 

ВРМ ЦНАП с.Келеберда 

П’ятниця з 8.00- 17.00  

Вихідний: Субота-Неділя 

ВРМ ЦНАП с. Салівка 

Понеділок, Вівторок, Середа - з 9.00- 15.00  

Вихідний: Субота-Неділя 

ВРМ ЦНАП с. Григоро-Бригадирівка 

Понеділок з 10.00- 16.00  

Вівторок. Середа: з 9.00- 15.00 

Вихідний: Субота-Неділя. 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

центру надання 

адміністративної 

послуги 

(05348) 4-44-69 

+380673459101 

Email : window@hp-rada.gov.ua 

Веб-сайт:http://www.hp-rada.gov.ua/cnap.html 

 

 

 

4. Перелік документів, 

необхідних для надання 

послуги та вимоги до 

них 

1. Заява до органу Пенсійного фонду України за новим 

місцем проживання. 

2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 

3. Документ про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (крім осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган і мають 

відмітку у паспорті) або свідоцтво про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

4. Пенсійне посвідчення (при наявності). 

 

     Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 

числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в 

грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного 

проживання пенсіонера в межах України організаціями, що 

здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи 
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банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів 

України. 

5. Оплата Безоплатно 

6. Результат надання 

послуги 

Переведення виплати пенсії за новим місцем проживання.  

7. Строк надання послуги     Не пізніше дати виплати пенсії у наступному місяці у разі 

подання заяви до органу, що призначає пенсію, за новим 

місцем проживання (реєстрації) до дати виплати пенсії у 

поточному місяці. 

8. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або через представника за довіреністю (з 

посвідченням особи). 

9. Акти законодавства 

щодо надання послуги 

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (зокрема, стаття 47).  

 Інструкція  про  виплату  та  доставку пенсій, соціальних 

допомог національним оператором поштового  зв'язку, 

затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку 

України і Міністерства праці та соціальної політики України 

від 28.04.2009 № 464/156, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 2 липня 2009 року за №  592/16608. 
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