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Ваш інформаційний запит з окремих питань пенсійного забезпечення 

працівників прокуратури в межах компетенції розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2011 

№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.

Закон не передбачає проведення аналізу нормативно-правових актів, 

тлумачень закону, кваліфікації дій окремих осіб, виокремлення інформації за 

запитуваними критеріями, а відтак створення нової інформації.

Разом із тим повідомляємо, що частиною дев’ятою статті 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-УІІ передбачено, що 

фінансування оплати праці прокурорів здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України.

Статтею 81 цього Закону, який набрав чинності з 15 липня 2015 року, 

визначено заробітну плату прокурора.

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2015 рік» було передбачено, що норми положень статті 81 

Закону України «Про прокуратуру» на 2015 рік застосовуються у порядку та 

розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних 

фінансових ресурсів державного бюджету.

Пунктом 11 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2016 рік» передбачено, що норми положень статті 81 Закону 

України «Про прокуратуру» на 2016 рік застосовуються у порядку та розмірах, 

встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових 

ресурсів державного бюджету.

Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII «Про внесення змін до 

Бюджетного Кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» внесено 

зміни до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2 4 5 6 ^ 1 , зокрема розділ 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено п. 26, яким, серед іншого, 

встановлено, що норми і положення ст. 81, пунктів 13,14 розділу XIII «Перехідні 

положення» Закону України від 14.10.2014 № 1697-УІІ «Про прокуратуру»
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застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про прокуратуру» організація та 

діяльність органів прокуратури визначаються Конституцією України, цим та 

іншими Законами України.

Таким чином, норми законів України про державний бюджет 

передбачають правове регулювання питання оплати праці в тому числі 

прокурорів у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом М іністрів України умови оплати праці працівників органів 

прокуратури затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

31.05.2012 № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників органів прокуратури» ( із змінами, внесеними згідно з постановами 

Кабінету М іністрів України від 30.09.2015 № 763 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету М іністрів України від 31 травня 2012 р. № 505» та від 

30.08.2017 № 657 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо оплати праці працівників прокуратури»), 11.12.2019 прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України № 1155 «Про умови оплати праці 

прокурорів».

Частиною двадцятою статті 86 Закону України від 14.10.2014 № 1697-VII 

«Про прокуратуру» передбачено, що умови та порядок перерахунку призначених 

пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України.

Саме цим документом мали б регулюватися всі питання, пов’язані з 

виникненням права на перерахунок пенсії, в тому числі і прирівняння посад у 

органах прокуратури, які ліквідовано, до посад, які передбачені діючим штатним 

розписом.

Рішенням Конституційного Суду України № 7-р(ІІ)2019, прийнятим

13.12.2019 у справі за конституційними скаргами Данилюка С.І. та 

Литвиненка О.І. щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України, 

положення частини двадцятої статті 86 Закону України «Про прокуратуру», 

встановлено такий порядок виконання:

- частина двадцята статті 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року № 1697-VII зі змінами не підлягає застосуванню з дня 

ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Разом із тим інформуємо, що з Міністерством соціальної політики України 

погоджено порядок дій у зв’язку з прийняттям цього Рішення № 7-р(ІІ)2019, а 

саме 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.

Отже, Офісом Генерального прокурора розпочато видачу пенсіонерам 

довідок про заробітну плату для перерахунку пенсій відповідно до постанови 

Кабінету М іністрів України від 30.08.2017 № 657 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників 

прокуратури».

Регіональні прокуратури також повідомлено про необхідність виконання 

Рішення № 7-р(ІІ)2019 стосовно видачи відповідних довідок.



Щ одо інших порушених у запиті питань роз’яснюємо, що відповідно до 

статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» його дія не 

поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 

спеціальним законом.

Порядок подання громадянами України звернень до органів державної 

влади, хід їх розгляду, а також права цих громадян під час їх вирішення, 

врегульовано Законом України «Про звернення громадян».

З огляду на викладене, інші порушені у запиті питання Ви вправі 

вирішувати у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення 

громадян».

Відтак надаємо копію листа Офісу Генерального прокурора до 

Міністерства соціальної політики України від 11.01.2020 № 21-81вих-20 з 

проханням затвердити Перелік посад працівників прокуратури, що 

прирівнюються до відповідної групи оплати праці, копію листа-відповіді 

Міністерства соціальної політики України від 21.01.2020 № 904/0/2-20/54, копію 

листа Офісу Генерального прокурора до Міністерства соціальної політики 

України від 18.02.2020 № 21-698 вих-20 з додатками та лист Міністерства 

соціальної політики України від 21.02.2020 № 904/0/2-20/54.

У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до статті 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її до 

керівництва Офісу Генерального прокурора або до суду.

Додаток: н а і^ ар к .

Начальник управління організації
прийому громадян, розгляду 

звернень та запитів
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М іністру соціальної

Н а № ______________ в ід _________  політики України
Соколовській Ю .С.

Ш ановна Ю ліє Сергіївно! N

Другим Сенатом Конституційного Суду України 13.12.2019 прийнято 

Рішення № 7-р(ІІ)2019 у справі за конституційними скаргами Данилюка С.І. та 

Литвиненка О.І. щодо визнання таким, що не відповідає Конституції України, 

положення 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 підвищенням 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 за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується 

також у зв ’язку з призначенням на вишу посаду, збільшенням вислуги років, 

присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільшенням 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».

При цьому протягом часу діяльності органів прокуратури з метою 

удосконалення організації її роботи та змін у законодавстві неодноразово 

відбувалося перейменування посад або їх ліквідація.

Зважаючи на викладене, для виконання вказаного Рішення просимо 

затвердити Перелік посад працівників прокуратури, що прирівнюються до 

відповідної групи оплати праці.

Додаток: 4 арк.

З повагою

Генеральний прокурор Р. Рябошапка



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

Перший заступник Перший заступник Перший заступник

Генерального прокурора Г енерального Г енерального

України прокурора прокурора

Заступник Генерального Заступник Заступник

прокурора України Г енерального Г енерального

прокурора прокурора

Начальник Головного Начальник Начальник

управління, керівник 

апарату Генерального 

прокурора України, 

старший помічник 

Генерального прокурора 

України з особливих 

доручень, старший 

помічник Генерального 

прокурора України

департаменту департаменту

Перший заступник Заступник начальника Заступник начальника

начальника Г оловного 

управління, заступник 

начальника Г оловного 

управління

департаменту департаменту

Старший помічник Начальник Начальник

першого заступника самостійного самостійного

Генерального прокурора управління управління



України, старший 

помічник заступника 

Генерального прокурора 

України, помічник 

Генерального прокурора 

України з особливих 

доручень, помічник 

Генерального прокурора 

України

Начальник управління у 

складі Головного 

управління

Начальник управління 

у складі департаменту

Начальник управління 

у складі департаменту

Перший 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

Старший прокурор, 

прокурор прокуратури у 

складі управління, відділу; 

старший прокурор- 

криміналіст, прокурор- 

криміналіст

Прокурор

прокуратури

Прокурор прокуратури

Старший 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

Перший заступник 

військового прокурора

Перший заступник 

прокурора

Перший заступник 

прокурора

Заступник військового 

прокурора

Заступник прокурора Заступник прокурора

Старший помічник 

прокурора, старший 

прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старший прокурор, 

прокурор прокуратури у 

складі управління, відділу; 

прокурор-криміналіст, 

помічник прокурора

Прокурор

прокуратури

Прокурор прокуратури

Старший слідчий в 

особливо важливих 

справах, слідчий в 

особливо важливих 

справах, старший 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

М ісцеві
прокуратури,
військові
прокуратури
гарнізонів та
прирівняних до них
прокуратур

Окружні прокуратури

Прокурор, військовий 

прокурор

Керівник місцевої 

прокуратури, 

військовий прокурор 

гарнізону

Керівник окружної 

прокуратури

Перший заступник 

прокурора, перший 

заступник військового 

прокурора

Перший заступник 

керівника місцевої 

прокуратури, перший 

заступник військового

Перший заступник 

керівника окружної 

прокуратури



прокурора заступник військового 

прокурора гарнізону

Старший помічник 

прокурора, старший 

помічник військового 
прокурора, старший 

прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старший 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, 

старший слідчий, слідчий

Слідчий в особливо 

важливих справах, 

старший слідчий, 

слідчий

Прокурор прокуратури



Прокуратура України

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Р ізницька, 13 /1 5 , м . К иїв , 01011 факс: 2 8 0 -2 6 -0 3

тщіттшшют&тііігщ мат

№

Н а № від

М іністерство соціальної 
політики України

Другим Сенатом Конституційного Суду України 13 грудня 2019 прийняті 

Рішення № 7-р(ІІ)/2019 у справі за конституційними скаргами Данилюка С. І. т; 

Литвиненка О. І. щодо відповідності Конституції України (конституційності 

положення частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру’ 

від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі - Рішення) та встановлено порядої 

його виконання.

З огляду на численні звернення щодо перерахунку пенсії працівникаі\ 

прокуратури, відповідно до Рішення згідно Закону України „Про прокуратуру’ 

пропонуємо погодити наступний порядок дій.

І. Щ одо перерахунку пенсій у зв ’язку з підвищенням заробітної плат» 

прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати 

відповідних категорій працівників, які проходять службу в органа* 

прокуратури на момент виникнення права на перерахунок.

1. Перерахунок пенсій проводиться у разі прийняття нормативно-правових 
актів про підвищення заробітної плати працівникам органів прокуратури.

2. Перерахунок пенсій проводиться за зверненнями пенсіонерів до органів 

Пенсійного фонду України (незалежно від факту їх роботи) на підставі довідок 

про заробітну плату (Додаток 1), виданих органом прокуратури, в яких складові 

заробітної плати визначаються на момент виникнення права на перерахунок 

(дата збільшення заробітної плати, в тому числі її складових).

2.1. Пенсіонерам, які продовжують працювати на прокурорських посадах

в довідку про заробітну плату враховується заробітна плата, до якої 

включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримані в місяці 
виникнення права на перерахунок пенсії, за останньою займаною посадою:

посадовий оклад, оклад за військовим званням та відсоткова надбавка за 

вислугу років;

надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності 

інформації (за умови отримання в місяці виникнення права на перерахунок 

пенсії);



вул. Р ізницька, 13 /1 5 , м . К иїв , 01011 факс: 2 8 0 -2 6 -0 3

'//./І?. № йґ'/~ / ґґ* ’ЛО
М іністерство соціальної 
політики УкраїниНа № від

Другим Сенатом Конституційного Суду України 13 грудня 2019 прийнято 

Рішення № 7-р(ІІ)/2019 у справі за конституційними скаргами Данилюка С. І. та 

Литвиненка О. І. щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положення частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру” 

від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі - Рішення) та встановлено порядок 

його виконання.

З огляду на численні звернення щодо перерахунку пенсії працівникам 

прокуратури, відповідно до Рішення згідно Закону України „Про прокуратуру” 

пропонуємо погодити наступний порядок дій.

І. Щ одо перерахунку пенсій у зв ’язку з підвищенням заробітної плати 

прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати 

відповідних категорій працівників, які проходять службу в органах 
прокуратури на момент виникнення права на перерахунок.

1. Перерахунок пенсій проводиться у разі прийняття нормативно-правових 

актів про підвищення заробітної плати працівникам органів прокуратури.

2. Перерахунок пенсій проводиться за зверненнями пенсіонерів до органів 

Пенсійного фонду України (незалежно від факту їх роботи) на підставі довідок 

про заробітну плату (Додаток 1), виданих органом прокуратури, в яких складові 

заробітної плати визначаються на момент виникнення права на перерахунок 

(дата збільшення заробітнсї плати, в тому числі її складових).

2.1. Пенсіонерам, які продовжують працювати на прокурорських посадах

в довідку про заробітну плату враховується заробітна плата, до якої 

включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримані в місяці 

виникнення права на перерахунок пенсії, за останньою займаною посадою:

посадовий оклад, оклад за військовим званням та відсоткова надбавка за 
вислугу років;

надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності 
інформації (за умови отримання в місяці виникнення права на перерахунок 
пенсії);

Офіс Генералі,нош прокурора  
2І-Й888ИХ-20 від 18.02.2020



надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесн< 

звання „заслужений”, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук 

(за умови отримання в місяці виникнення права на перерахунок пенсії);

інші щомісячні надбавки, доплати та щомісячна премія;

матеріальні допомоги (для оздоровлення та для вирішення соціально 

побутових питань) у розмірі 1/12 середньомісячної заробітної плати (грошовогс 

забезпечення);

премія з нагоди державних, професійних свят у разі виплати в місяц: 

виникнення права на перерахунок пенсії;

винагорода за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях чи антитерористичній операції, інших 

заходах в умовах особливого періоду за умови отримання в місяці виникнення 

права на перерахунок пенсії.

2.2. Для пенсіонерів, які не працюють, в довідці про розмір заробіт

плати (грошового забезпечення), що враховується для перерахунку пенсії, 

враховуються такі види оплати праці:

посадовий оклад, оклад за військовим званням та відсоткова надбавка за 

вислугу років - у розмірах, чинних за відповідною посадою на момент 

виникнення права на перерахунок;

надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності 

інформації враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів 
України на момент виникнення права на перерахунок пенсії, якщо вона була 
фактично встановлена особі на дату звільнення;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, за почесне 

звання „заслужений”, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук 

враховуються в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на 

момент виникнення права на перерахунок пенсії, якщо вони були фактично 

встановлені особі з урахуванням положень пункту 26 розділу VI ,Дрикінцеві та 

перехідні положення” Бюджетного кодексу України щодо виключення слів 

„статті 81” ;

інші щомісячні надбавки, доплати та щомісячна премія враховуються в 

середніх розмірах, що фактично виплачені у місяці, у якому відбулося 

збільшення заробітної плати, за відповідною посадою (посадами) у тому органі 

прокуратури, з якого особа вийшла на пенсію, або його правонаступника;

матеріальні допомоги (для оздоровлення та для вирішення соціально- 

побутових питань) у розмірі 1/12 середньомісячної заробітної плати (грошового 

забезпечення) за відповідною посадою (посадами) у тому органі прокуратури, з 

якого особа вийшла на пенсію, або його правонаступника;



премія з нагоди державних, професійних свят в середніх розмірах з; 

відповідною посадою, виплачені в місяці виникнення права на перерахуної 

пенсії.

У разі відсутності або перейменування в органах прокуратури посади, : 

якої особі було призначено (перераховано) пенсію, її посада визначаєтьс* 

згідно з Додатком 2.

3. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця

наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою змін) 

розміру пенсії.

Якщо пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за 

минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

II. Щ одо перерахунку пенсій, призначених згідно Закону України „П
прокуратуру”, пенсіонерам, які працюють на посадах прокурорів, який 

проводиться у зв ’язку з індивідуальними змінами, що впливають на 

збільш ення заробітної плати.

1. Починаючи з 13 грудня 2019 року індивідуальними змінами, що 
впливають на збільшення заробітної плати є:

- призначення на вищу посаду;

- збільшення вислуги років;

- присвоєння почесного звання або наукового ступеня;

- збільшення розміру складових заробітної плати пенсіонера;

- за кожні два відпрацьовані роки з дати призначення/попереднього 
перерахунку пенсії;

- після звільнення з роботи.

2. При перерахунку пенсії в довідку про складові заробітної 

плати/грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, 

надбавка за вислугу років) враховується:

посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років 

під час перерахунку пенси враховуються в розмірах за останньою займаною 

посадою прокурора, встановлені на момент виникнення права на перерахунок 
пенсії;

В довідці про складові заробітної плати/грошове забезпечення (за будь-які 

60 календарних місяців роботи підряд перед призначенням/перерахунком 
пенсії) враховуються:

інші складові заробітної плати (крім посадового окладу, окладу за 

військовим званням, надбавки за вислугу років) визначаються за вибором того,



хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи ні 

прокурорських посадах підряд перед зверненням за перерахунком пенсії.

Коригування зазначених виплат проводиться із застосуванням коефіцієнте 

загального підвищення розмірів посадового окладу та надбавок до нього. У всі> 

випадках заробіток для перерахунку пенсії не може перевищувати розмір) 

чинної заробітної плати за відповідною посадою, з якої особа вийшла ш 

пенсію, станом на час виникнення права на перерахунок пенсії.

3. Перерахунок пенсії проводиться за зверненням пенсіонера до органів 

Пенсійного фонду України на підставі довідок про заробітну плату (Додаток 3).

4. Перерахунок пенсії проводиться з дати звернення за перерахунком 

пенсії. Право на перерахунок пенсій за викладених умов виникає за 

зверненнями, що надходять починаючи з 13 грудня 2019 року, для яких момент 

виникнення права на перерахунок пенсії настав не раніше 13 грудня 2019 року.

Генеральний прокурор



Кутовий штамп

органу, який видав довідку

Додаток 1

ДОВІДКА
про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), 

що враховується для перерахунку пенсії
Видана __________________________________________________________

(прізвище, ім ’я та по батькові) 

про те, що відповідно д о ________________________________________________
(назва, дата і номер акта,

щ о є підставою  для перерахунку пенсії)

розмір заробітної плати (грошового забезпечення) з якої було сплачено єдиний внесок на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за нормами чинними н а __________

за відповідною (прирівняною) посадою ______________________________________ становить:

(на день призначення/перерахунку пенсії)

Назва складової заробітної плати (грошового забезпечення) сума

Посадовий оклад

Оклад за військовим званням ( )

Надбавка за в и с л у г у  років ( %)

Надбавка за роботу з таємними документами ( %)

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови

Надбавка за почесне звання ..заслужений” ( %)

Доплата за науковий ступінь / доктора наук ( )

Інші щомісячні надбавки, доплати (назва)

Премія ( %)

М атеріальні допомоги (для оздоровлення та для вирішення соціально- 

побутових питань) (1/12)

Премія з нагоди державних, професійних свят

Винагорода за безпосередню участь у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Ф едерації у Донецькій та Луганській областях чи 

антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Усього:

Керівник уповноваженого органу ____________
(ініціали та  прізвище)

Головний бухгалтер 

МП

(ініціали та  прізвище)



ПЕРЕЛІК

Додаток 2

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

Перший заступник Перший заступник Перший заступник
Генерального прокурора Г енерального Г енерального
України прокурора прокурора

Заступник Генерального Заступник Заступник

прокурора України Г енерального Г енерального

прокурора прокурора

Начальник Головного Начальник Начальник

управління, керівник 

апарату Генерального 

прокурора України, 

старший помічник 

Генерального прокурора 

України з особливих 

доручень, старший 

помічник Генерального 

прокурора України

департаменту департаменту

Перший заступник Заступник начальника Заступник начальника

начальника Г оловного 

управління, заступник 

начальника Головного

департаменту департаменту

управління

Старший помічник Начальник Начальник

першого заступника самостійного самостійного

Генерального прокурора 

України, старший

управління управління



помічник заступника 

Генерального прокурора 

України, помічник 

Генерального прокурора 

України з особливих 

доручень, помічник 

Генерального прокурора 

України

Начальник управління у 

складі Головного 

управління

Начальник управління 

у складі департаменту

Начальник управління 

у складі департаменту

Перший 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

Старший прокурор, 

прокурор прокуратури у 

складі управління, відділу; 

старший прокурор- 

криміналіст, прокурор- 

криміналіст

Прокурор

прокуратури
Прокурор прокуратури

Старший 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 

і прирівняних до них 

прокуратур

Обласні прокуратури



Військовий прокурор Прокурор Прокурор

Перший заступник 

військового прокурора

Перший заступник 

прокурора

Перший заступник 

прокурора

Заступник військового 

прокурора

Заступник прокурора Заступник прокурора

Старший помічник 

прокурора, старший 

прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старший прокурор, 

прокурор прокуратури у 

складі управління, відділу; 

прокурор-криміналіст, 

помічник прокурора

Прокурор

прокуратури

Прокурор прокуратури

Старший слідчий в 

особливо важливих 

справах, слідчий в 

особливо важливих 

справах, старший 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

М ісцеві
прокуратури,
військові
прокуратури
гарнізонів та
прирівняних до них

прокуратур

Окружні прокуратури

Прокурор, військовий 

прокурор
Керівник місцевої 

прокуратури, 

військовий прокурор 

гарнізону

Керівник окружної 

прокуратури

Перший заступник 

прокурора, перший 

заступник військового 
прокурора

Перший заступник 

керівника місцевої 

прокуратури, перший 

заступник військового 

прокурора гарнізону

Перший заступник 

керівника окружної 

прокуратури

Заступник прокурора, Заступник керівника 

заступник військового місцевої прокуратури,

Заступник керівника 

окружної прокуратури



Додаток З

ДОВІДКА
про складові заробітної плати/грошового забезпечення  

(посадовий оклад, оклад за військовим званням, 
надбавка за вислугу років)

В и дана_____________________________________________про те, що
(прізвище, ім ’я, по батькові)

він (вона) працює (працюваз(ла)) в_____________________________________
(найменування державного органу)

на посаді ___________________________________ , заробітна плата/грошове
забезпечення станом н а _____________ становить:

(ден ь  призначення/п ерерахунк у п ен сії)

грн

Посадовий оклад

Оклад за військовим званням ( )

Надбавка за вислугу років ( %)
Усього:

На всі види оплати праці, включені в довідку, нараховано єдиний внесок 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідка видана на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або 

інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату/грошове 

забезпечення
(н еп отр ібн е закреслити)

Довідка про складові заробітної плати/грошове забезпечення (за будь-які 

60 календарних місяців роботи підряд перед призначенням/перерахунком пенсії) 
додається.

Довідково: чинна заробітна плата за відповідною посадою 

___________________________________ становить__________ грн.

Керівник _____________________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер___________________  __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)



ДОВІДКА
про складові заробітної плати/грошове забезпечення  

(за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед 

призначенням/перерахунком пенсії)

В идана________________________________________________

(прізвище, ім ’я, по батькові)

грн
Місяці Найменування складових заробітної плати Коеф.

підви 

щення

Разом Виплати, 

пов’язані з 

індексацією  

заробітної 

плати

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Визначення коефіцієнтів загального підвищення посадового окладу та 

надбавки за класний чин (за наявності)/окладу за військовим званням:

« » Р-
дата д о  п ідвищ ення р озм ір  д о  п ідвищ ення К оеф . коригування = р озм ір  після підвищ ення

« __ » ________  р . р озм ір  д о  підвищ ення

дата п ідвищ ення р озм ір  після п ідвищ ення

Керівник _____________________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер___________________  __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)



прокурора заступник військового 

прокурора гарнізону

Старший помічник 

прокурора, старший 

помічник військового 

прокурора, старший 

прокурор прокуратури

Начальник відділу Начальник відділу

Старший 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, 

старший слідчий, слідчий

Слідчий в особливо 

важливих справах, 

старший слідчий, 
слідчий

Прокурор прокуратури



М І Н І С Т Е Р С Т В О  

С О Ц ІА Л ЬН О Ї П О ЛІТИ КИ  У К РА ЇН И  

(М інсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8 /1 0 , м . Київ, 0 1 6 0 1 , т ел .:(044) 2 8 9 -8 6 -2 2 ; 2 8 9 -7 0 -6 0 , факс: 2 8 9 -0 0 -9 8  E-m ail: in fo@ m lsp .gov .u a , 

К од  Є Д Р П О У  3 7 5 6 7 8 6 6 , р ахунок  U A 3 8 8 2 0 1 7 2 0 3 4 3 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8 7 3 7  в Д К С У  м. К иєва, М Ф О  820172

J4. QJ. -jiPdO № /p /g

На№ від Офіс Генерального прокурора

Про розгляд листа

Міністерство соціальної політики розглянуло лист від 18.02.2020 
№ 21-698вих20 щодо погодження порядку дій при перерахунку пенсій 
працівникам органів прокуратури у зв ’язку з прийнятим Другим Сенатом 

Конституційного Суду України 13.12.2019 Рішенням № 7-р(ІІ)/2019, яким 

визнано таким, що не відповідає Конституції України положення 
частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру” та встановлено 

порядок виконання цього Рішення, погоджує запропонований порядок дій.

Перший заступник М іністра Н. Ненюченко

Лянная І. М., 2898428

( >фі< ■ Генерального' прокурора • 
38647-20 в ід  24.02.2020

mailto:xxxx@xxxx.xxx.xx


М І Н І С Т Е Р С Т В О  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8 /10, м. Київ, 01601, тел.:(044) 289-86-22; 289-70-60 , факс: 289-00-98 E-mail: info@ m lsp.gov.ua, 

Код ЄДРПОУ 37567866, рахунок U A 3 88201720343180001000078737 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172

о /. с#~ояо № у/с> /Л 'Л о /; у

На № від

Про розгляд листа

Генеральна
України

прокуратура

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 
(конституційності) положення частини двадцятої статті 86 Закону України „ГІро 
прокуратуру” від 14.І0.2014№ 1697-УІІ (далі-Закои№  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.

Заступник Міністра Н. Неиюченко

Лянная І. М., 2898428

7081 Г - ? )  в і л  31.01 .?
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