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Міністерство соціальної політики на лист від 26.12.2019                                                        

№ 2800-0301-5/39345 щодо проведення перерахунку пенсії прокурорам, у зв’язку 

з прийнятим 13.12.2019 Другим Сенатом Конституційного Суду України 

Рішення № 7-р(ІІ)/2019  (далі – Рішення), яким визнано таким, що не відповідає 

Конституції України положення частини двадцятої статті 86 Закону України 

„Про прокуратуру” від 14.10.2014 № 1697-VII, повідомляє.   

Рішенням Конституційного Суду України положення частини двадцятої                    

статті 86 Закону України „Про прокуратуру” визнане неконституційним та 

таким, що втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України 

цього Рішення. 

Також, керуючись частиною першою статті 97 Закону України „Про 

Конституційний Суд України”, відповідно до якого Конституційний Суд 

України може встановити у своєму рішенні порядок і строки його виконання, 

визначено порядок виконання цього Рішення: 

– частина двадцята статті 86 Закону України „Про прокуратуру” 

зі змінами не підлягає застосуванню з дня ухвалення Конституційним Судом 

України цього Рішення; 

– частина двадцята статті 86 Закону України „Про прокуратуру”                                     

підлягає застосуванню в первинній редакції: 

„20. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв’язку 

з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам на рівні умов та 

складових 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 підвищення 

пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як 
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за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується також у зв’язку з 

призначенням на вищу посаду, збільшенням вислуги років, присвоєнням 

почесного звання або наукового ступеня та збільшенням розміру складових його 

и заробітної плати в порядку, передбаченому частинами другою, третьою та 

четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за кожні два відпрацьовані 

роки”. 

Статтею 152 Конституції України визначено, що закони, інші акти або їх 

окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, 

якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. 

 

 

 

Заступник Міністра                                                                           Н. Ненюченко 
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