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Інформація та пропозиції щодо роботи системи пенсійного накопичення

Шановний Денисе Анатолійовичу!
Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (надалі - УААПФ), що є
об’єднанням професійних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, висловлює
Вам свою щиру повагу та звертається з інформацією та пропозиціями щодо роботи
системи пенсійного накопичення у цей складний для нашої країни період.
В умовах воєнного стану недержавні пенсійні фонди зберігають накопичення
людей, продовжують виплачувати своєчасно та в повному обсязі накопичувальні пенсії
учасникам, перевели обслуговування в онлайн режим, щоб люди могли вирішити всі
свої питання дистанційно та не наражатись завий раз на небезпеку.
Індикатором довіри до системи також є те, що люди продовжують здійснювати
внески до недержавних пенсійних фондів, а отже, вірять у своє пенсійне майбутнє в
Україні й будують його просто зараз.
Адміністратори пенсійних фондів запровадили додаткові заходи захисту
персональних даних людей та інформації про їхні пенсійні накопичення, здійснюють
щоденне резервне копіювання баз даних та надійно зберігають їх з використанням
хмарних серверів.
Компанії з управління активами інвестують пенсійні накопичення під час воєнного
часу переважно у військові облігації України, тим самим підтримуючи державу та
наближаючи перемогу.
Ми впевнені, що після перемоги накопичувальна пенсія має бути у кожного
Захисника та Захисниці України, у кожного добровольця територіальної оборони,
поліцейського, рятувальника ДСНС, лікаря, вчителя, соціального працівника. Ми
закликаємо до того, щоб будь-який план відновлення України містив впровадження
накопичувальних пенсій для цих людей, яке можна запустити невідкладно, без
прийняття додаткових законів, на базі чинного законодавства про добровільні пенсійні
накопичення.
Ці кошти, з одного боку, будуть додатковим соціальним захистом та частиною
подяки від суспільства тим людям, які стали незламним щитом, захищаючи українців
від ворога та руйнівного впливу війни. Одночасно вони стануть інвестиціями, які
працюватимуть на відновлення економіки України.
Просимо це питання врахувати у стратегічних документах та міжнародних
угодах щодо відновлення України.
Також звертаємось до Вас з наступними пропозиціями щодо підвищення
ефективності роботи системи пенсійних накопичень під час воєнного стану:
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1. Наразі, коли бізнес зазнає величезних втрат, а за прогнозами Всесвітнього
Банку ВВП України може скоротитися у 2022 році на 45 відсотків, роботодавці та
більшість людей просто не матимуть змоги опікуватись питаннями пенсійного
забезпечення та сплачувати пенсійні внески в недержавні пенсійні фонди. Для
відновлення економіки та гарантування соціального захисту людей необхідний
фінансовий ресурс, який, зокрема, готові надавати благодійні та громадські
організації, як українські, так і міжнародні.
На сьогодні чинне законодавство України не дозволяє здійснювати пенсійні внески
іншим особами окрім тих, які визначені частиною другою статті 7 Закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення». Зокрема, вкладником фонду будь-якого виду на
користь учасника фонду може бути:
- роботодавець учасника фонду;
- професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;
- сам учасник фонду;
- подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти
подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя
учасника фонду.
З огляду на вищевикладене ми вважаємо, що розширення переліку осіб, які
можуть бути вкладниками недержавних пенсійних фондів та, відповідно,
здійснювати пенсійні внески на користь фізичних осіб-учасників НПФ, зокрема
надання такої можливості благодійним та громадським організаціям, дозволить
збільшити розмір пенсійних накопичень на користь учасників НПФ. Дана ініціатива
підвищить рівень соціального захисту майбутніх пенсіонерів, а також забезпечить
національну економіку додатковим довгостроковим фінансовим ресурсом, який має
бути направлений на відбудову нашої держави.
2. Враховуючи досвід іноземних фінансових інституцій, зокрема, американських
пенсійних фондів, яким під час кризи 2008 року допомагали зберегти пенсійні
накопичення учасників у тому числі й благодійні та громадські організації, є необхідність
дати можливість НПФам зараховувати до своїх доходів благодійні внески та гранти, та
розподіляти ці доходи між всіма учасниками НПФ. Зараз Законом передбачено, що
пенсійні активи НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків та інвестиційного
доходу. Потрібно розширити джерела формування пенсійних активів НПФ, та
додати можливість формування пенсійних активів НПФ також за рахунок
благодійних внесків, грантів та внутрішньої або міжнародної допомоги.
3. В ситуації коли декілька мільйонів українців вимушені були виїхати закордон, у
разі, якщо вони мають бажання сплачувати пенсійні внески до недержавних пенсійних
фондів за себе або своїх родичів, варто врахувати, що задля зменшення накладних
витрат (зокрема витрат на конвертацію іноземної валюти в гривню), також доцільно на
законодавчому рівні дозволити здійснювати такі внески в іноземній валюті та з
рахунків (карток), відкритих (емітованих) за межами України.
4. Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення» пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або
його спадкоємцю. До того ж статтею 61 встановлено перелік підстав для здійснення
пенсійних виплат, зокрема:
1) досягнення учасником фонду пенсійного віку;
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2) визнання учасника фонду особою з інвалідністю;
3) медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт
тощо) учасника фонду;
4) виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
5) смерть учасника фонду.
Варто зазначити, що серед учасників недержавних пенсійних фондів є багато
осіб, які наразі виявляють бажання надати благодійну допомогу за рахунок накопичених
пенсійних коштів на користь благодійних організацій, які цілеспрямовано займаються
збором коштів для забезпечення потреб Збройних сил України.
Вважаємо за доцільне розглянути питання про розширення переліку підстав для
здійснення пенсійної виплати, зокрема для надання благодійної допомоги за
бажанням учасника фонду без прив’язки до досягнення учасником пенсійного
віку. І відповідно дозволити пенсійним фондам перераховувати такі пенсійні
кошти на користь отримувача благодійної допомоги, якого обрав учасник фонду
(або його спадкоємець) за власним бажанням.
Своєю чергою експерти УААПФ готові долучитися до роботи над необхідними
рішеннями та проєктами відповідних законодавчих змін, спрямованих на мінімізацію
негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та
сприяння відновленню економіки України.
Адреса для листування: 04119, м. Київ, а/с 98, контактний телефон
+380503821309.
З повагою,
Голова Ради
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