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Ваш запит щодо надання інформації щодо результатів спільних нарадах, 
що відбулися у М іністерстві соціальної політики України з приводу узгодження 
порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону 
України «Про прокуратуру» та з інших питань розглянуто в межах компетенції.

Повідомляємо, що з метою врегулювання питань, пов’язаних з 
перерахунком пенсій прокурорам у зв ’язку з прийняттям 13.12.2019 Другим 
Сенатом Конституційного Суду України Рішення № 7-р(ІІ)/2019, М іністерством 
соціальної політики України за участю Пенсійного фонду України і Офісу 
Генерального прокурора були проведені 03.01.2020 і 13.01.2020 спільні наради.

Серед питань, що узгоджувалися, - це питання щодо складових заробітної 
плати, які враховуються при перерахунку пенсій працівникам прокуратури та 
форми довідки про заробітну плату, порядок визначення посад у разі їх 
відсутності або перейменування.

Оскільки для Офісу Генерального прокурора одним із проблемних питань 
є саме порядок визначення посад у разі їх відсутності або перейменування, то до 
М іністерства соціальної політики України було направлено лист від 11.01.2020 
№ 21-81  вих-20 з проханням затвердити Перелік посад працівників прокуратури, 
що прирівню ються до відповідної групи оплати праці.

Листом від 21.01.2020 № 904/0/2-20/54, що надійш ов до Офісу 
Генерального прокурора 31.01.2020, повідомлено, що М інсоцполітики не 
заперечує щ одо прирівняння посад, визначеного у Переліку.

Одночасно повідомляємо, що Ваш запит в частині питань стосовно 
розгляду М іністерством соціальної політики України листа Пенсійного Фонду 
України відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» направлено за належністю до М іністерства соціальної 
політики України для розгляду в межах компетенції.

Додаток: н а ^  арк.

Начальник управління організації прийому 
громадян, розгляду звернень та запитів

Офіс Генерального прокурора 
27/3-8888ИХ-20 від 07.02.2020
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Міністерство соціальної політики розглянуло лист від 11.01.2020 
№ 21-81вих-20 щодо затвердження Переліку посад працівників прокуратури, що 
прирівнюються до відповідної групи оплати праці, і повідомляє.

13.12.2019 Другим Сенатом Конституційного Суду України було прийнято 
Рішення № 7-р(ІІ)/2019 (далі -  Рішення) у справі за конституційними скаргами 
Данилюка С. І. та Литвиненка О. І. щодо відповідності Конституції України 
(констиіуційності) положення частини двадцятої статті 86 Закону України „Про 
прокуратуру” від 14.10.2014 № 1697-УІІ (далі -Закон  № 1697), яким визнано таким, 
що не відповідає Конституції України положення частини двадцятої статті 86 
Закону № 1697, яким передбачено, що умови та порядок перерахунку призначених 
пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України.

У своєму Рішенні Конституційний Суд України визначив порядок виконання 
цього Рішення до врегулювання Верховною Радою України вказаного питання 
на законодавчому рівні, вказавши, що частина двадцята статті 86 Закону № 1697 
не підлягає застосуванню з дня ухвалення Конституційним Судом України 
цього Рішення, натомість застосуванню підлягає частина двадцята статті 86 
Закону № 1697 в первинній редакції.

Таким чином, перерахунки призначених пенсій працівникам прокуратури 
здійснюються з урахуванням Рішення Конституційного Суду.

Наразі і в подальшому у разі виникнення права на перерахунок пенсії, 
аналогічні посади можна визначити, виходячи із функціональних обов’язків, 
специфіки та обсягу виконуваних завдань, рівня освіти, спеціального звання, тощо 
Зазначені питання регулюються внутрішніми керівними документами за кожною 
конкретною посадою і не потребують зовнішнього погодження.

Зі свого боку Мінсоцполітики не заперечує щодо прирівняння посад, 
визначеного у Переліку.

О 11 Заступник Міністра
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Ж
Міністру соціальної 
політики України 
Соколовській Ю.С.

На № від

Шановна Юліє Сергіївно!
Д ругим Сенатом Конституційного Суду України 13.12.2019 прийнято 

Ріш ення №  7-р(ІІ)2019 у справі за конституційними скаргами Даншпока С.І. та 
Л итвиненка О.І. щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України, 
полож ення частини двадцятої статті 86 Закону України «Про прокуратуру» та 
установлено порядок виконання цього Рішення.

Так, частина двадцята статті 86 Закону України «Про прокуратуру» 
підлягає застосуванню в первинній редакції;

«20. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у 
зв ’язку з підвищ енням заробітної плати відповідних категорій працівників, які 
проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення 
права на перерахунок. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого 
числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за 
собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув право на 
підвищ ення пенсії, різницю в пенсії за  минулий час може бути виплачено йому 
не більш  як за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується 
також  у зв ’язку з призначенням на вищу посаду, збільш енням вислуги років, 
присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільш енням розміру 
складових його заробітної плати в порядку, передбаченому частинами другою, 
третьою  та четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за кожні два 
відпрацьовані роки».

П ри цьому протягом часу діяльності органів прокуратури з метою 
удосконалення організації її роботи та змін у  законодавстві неодноразово 
відбувалося перейменування посад або їх  ліквідація.

Зважаю чи на викладене, для виконання вказаного Ріш ення просимо 
затвердити П ерелік посад працівників прокуратури, щ о прирівнюються до 
відповідної групи оплати праці.

Додаток: 4 арк.

З повагою

Генеральний прокурор Р. Рябошапка
ііс Генерального прокурора 
ЬМВИХ-20 від 11.01.2020
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ПЕРЕЛІК
посад працівників прокуратури, що прирівнюються до відповідної

групи оплати праці

Посади працівників 
прокуратури відповідно 
до Закону України „Про 

прокуратуру” 
від 05.11.1991 № 1789-ХІІ

Посади працівників прокуратури, що 
прирівнюються до відповідних груп оплати

праці

Генеральна прокуратура Генеральна Офіс Генерального
України прокуратура України прокурора

Генеральний прокурор 
України

Генеральний прокурор Генеральний прокурор

П ерш ий заступник Перш ий заступник Перш ий заступник
Генерального прокурора Г енерального Г енерального
України прокурора прокурора

Заступник Г енерального Заступник Заступник
прокурора України Г  енерального Г енерального

прокурора прокурора

Начальник Г  оловного Начальник Начальник
управління, керівник 
апарату Г енерального 
прокурора України, 
старш ий помічник 
Генерального прокурора 
України з особливих 
доручень, старший 
помічник Г енерального 
прокурора України

департаменту департаменту

П ерш ий заступник Заступник начальника Заступник начальника
начальника Г  оловного 
управління, заступник 
начальника Г оловного 
управління

департаменту департаменту

Старш ий помічник Начальник Начальник
перш ого заступника самостійного самостійного
Генерального прокурора управління управління



України, старш ий 
помічник заступника 
Генерального прокурора 
України, помічник 
Генерального прокурора 
України з особливих 
доручень, помічник 
Генерального прокурора 
України

Н ачальник управління у 
складі Головного 
управління

Начальник управління 
у складі департаменту

Начальник управління 
у складі департаменту

П ерш ий заступник 
начальника управління у 
складі Головного 
управління, заступник 
начальника управління у 
складі Головного 
управління

Заступник начальника 
управління у складі 
департаменту

Заступник начальника 
управління у складі 
департаменту

Помічник заступника 
Генерального прокурора 
України

Начальник відділу у 
складі управління

Начальник відділу у 
складі управління

Старш ий прокурор, 
прокурор прокуратури у 
складі управління, відділу; 
старш ий прокурор- 
криміналіст, прокурор- 
криміналіст

Прокурор
прокуратури

Прокурор прокуратури

Старш ий слідчий в 
особливо важливих 
справах, слідчий в 
особливо важливих 
справах

Старший слідчий в 
особливо важливих 
справах, слідчий в 
особливо важливих 
справах

Прокурор прокуратури

Прокуратури Автономної 
Республіки Крим, 

областей, міст Києва та 
Севастополя і 

прирівняних до них 
прокуратур

Прокуратури 
Автономної 

Республіки Крим, 
областей, міст Києва 

та Севастополя, 
військові

прокуратури регіонів

Обласні прокуратури



і прирівняних до них 
прокуратур

Військовий прокурор Прокурор Прокурор

Перш ий заступник 
військового прокурора

Перш ий заступник 
прокурора

Перш ий заступник 
прокурора

Заступник військового 
прокурора

Заступник прокурора Заступник прокурора

Старш ий помічник 
прокурора, старший 
прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старш ий прокурор, 
прокурор прокуратури у 
складі управління, відділу; 
прокурор-криміналіст, 
помічник прокурора

Прокурор
прокуратури

Прокурор прокуратури

Старш ий слідчий в 
особливо важливих 
справах, слідчий в 
особливо важливих 
справах, старш ий слідчий, 
слідчий

Старший слідчий в 
особливо важливих 
справах, слідчий в 
особливо важливих 
справах, старший 
слідчий, слідчий

Прокурор прокуратури

Прокуратури міст (крім 
міст Києва,
Севастополя), районні, 
міжрайонні, районні у 
містах із районним 
поділом, інших 
прирівняних до них 
прокуратур

Місцеві
прокуратури,
військові
прокуратури
гарнізонів та
прирівняних до них
прокуратур

Окружні прокуратури

Прокурор, військовий 
прокурор

Керівник місцевої 
прокуратури, 
військовий прокурор 
гарнізону

Керівник окружної 
прокуратури

П ерш ий заступник 
прокурора, перш ий 
заступник військового 
прокурора

Перший заступник 
керівника місцевої 
прокуратури, перший 
заступник військового

Перш ий заступник 
керівника окружної 
прокуратури



прокурора гарнізону

Заступник прокурора, 
заступник військового 
прокурора

Заступник керівника 
місцевої прокуратури, 
заступник військового 
прокурора гарнізону

Заступник керівника 
окружної прокуратури

Старш ий помічник 
прокурора, старший 
помічник військового 
прокурора, старший 
прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старш ий прокурор 
прокуратури у складі 
управління, відділу, 
прокурор-криміналіст, 
старший помічник 
прокурора, старший 
помічник військового 
прокурора, помічник 
прокурора, помічник 
військового прокурора, 
стажист

Прокурор
прокуратури

Прокурор прокуратури

Слідчий в особливо 
важливих справах, 
старш ий слідчий, слідчий

Слідчий в особливо 
важливих справах, 
старший слідчий, 
слідчий

Прокурор прокуратури


