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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
07-04. Видача довідки про розмір пенсії
(назва адміністративної послуги)
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської
ради
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ГРЕБІНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
(суб’єкт надання адміністративної послуги)
Інформація про ЦНАП
37400, Полтавська область, Гребінківський район,
(місце подання документів та
м.Гребінка, вул.Ярослава Мудрого,35.
отримання результату послуги) Графік роботи:
Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви
Тел.: 92578
Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
Електронна пошта:13956272@mail.gov.ua
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Перелік документів
необхідних для надання
послуги та вимоги до них

3.
4.

Оплата
Результати надання послуги

Заява про видачу довідки про розмір пенсії (довільної
форми, у якій вказано, за який період часу необхідна довідка
та з якою метою вона буде використовуватися (субсидія,
кредит, пільга тощо)).
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків або право здійснювати будь-які
платежі за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва
про загальнообов'язкове соціальне страхування чи
пенсійного посвідчення.
4. Пенсійне посвідчення (при наявності).
5. У разі якщо застрахованою особою є неповнолітня або
недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої
обмежена, - інформація видається батькам, опікуну,
піклувальнику (законному представнику), представнику
закладу, який здійснює опіку та піклування, при
пред'явленні документів, що дають змогу ідентифікувати
застраховану особу та її законного представника чи
піклувальника або представника закладу, який здійснює
опіку та піклування, а також документів, що підтверджують
статус законного представника застрахованої особи чи її
піклувальника або представника закладу, який здійснює
опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про
народження, рішення суду тощо);
6. Представнику застрахованої особи чи страхувальника - при
пред'явленні документів, що посвідчують особу
представника та її повноваження діяти від імені особи, яку
він представляє, а також засвідчених копій документів, що
дають змогу ідентифікувати застраховану особу,
страхувальника
Безоплатно.
Довідка про розмір пенсії
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Строк надання послуги
Спосіб отримання відповіді
(результату)
Акти законодавства щодо

У день звернення.
Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням
особи).
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
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1.

надання послуги

страхування».
2. Закон України «Про збір та облікєдиноговнеску на
загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування».
3. Положення про реєстрзастрахованихосіб Державного
реєструзагальнообов’язкового
державного
соціальногострахування,
затвердженепостановоюправлінняПенсійного
фонду
Українивід18.06.2014 № 10-1 (у редакції постанови
правлінняПенсійного фонду Українивід 27.03.2018 № 8-1),.

