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Шановний пане Ігорю !
Розглянувши Ваш інформаційний запит від 21.05.2020 щодо включення в
довідку про заробітну плату оплати за дні перебування у відрядженні, у
відпустці, оплати за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності та допомоги
по тимчасовій непрацездатності, надбавки за класний чин, разової премії та
матеріальної допомоги при здійсненні перерахунку пенсії за вислугу років
згідно з Рішенням Другого Сенату Конституційного Суду України
від 13.12.2019 № 7-р(ІІ)/2019 у зв’язку зі звільненням з посади прокурора,
Пенсійний фонд України повідомляє.
Частиною другою статті 86 Закону України від 14.10.2014 № 1697-VII
«Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697) передбачено, що пенсія прокурорам
призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної
плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011
- страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування,
одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за вислугу років), що
включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того,
хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд
перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього
періоду на даній роботі (частина третя статті 86 Закону № 1697).
Згідно зі статтею 81 Закону № 1697 заробітна плата прокурора
регулюється Законом №1697 та не може визначатися іншими нормативноправовими актами і складається: з посадового окладу, премій, надбавок за
вислугу років, виконання обов’язків на адміністративній посаді та інших
виплат, передбачених законодавством.
Прокурору може надаватися матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної
заробітної плати прокурора (частина третя статті 83 Закону № 1697).
В довідці про складові заробітної плати/грошового забезпечення (за будьякі 60 календарних місяців роботи підряд перед призначенням/перерахунком
пенсії), форму якої наведено в Додатку 3 (далі – Довідка № 3) до Порядку дій,
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запропонованих в листі Офісу Генерального прокурора від 18.02.2020
№ 21-698вих.20 та погоджених Міністерством соціальної політики України
листом від 21.02.2020 № 2690/0/2-20/54, зазначаються надбавки, премія та
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Окрім цього,
в Довідці № 3 за періоди коли прокурор перебував у відрядженні, відпустці чи
отримував оплату за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності та допомогу
по тимчасовій непрацездатності враховуються надбавки, місячні премії, тощо,
обчислені виходячи із середнього розміру заробітної плати за такі періоди в
місяці, за який проводилась відповідна оплата.
Так, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної
відпустки, службових відряджень здійснюється згідно із Порядком обчислення
середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 08.02.1995 № 100, а у разі тимчасової непрацездатності – відповідно
до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 26.09.2001 № 1266.
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