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Міністерство соціальної політики України

Щодо перерахунку пенсій за вислугу років
відповідно до Закону України «Про прокуратуру»
у зв’язку з набранням чинності рішенням
Конституційного Суду України від 26.03.2020
№ 6-р/2020

Конституційним Судом України 26.03.2020 ухвалено Рішення № 6-р/2020
у справі № 1-223/2018(2840/18) за конституційним поданням 50 народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
окремого положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України (далі – Рішення КСУ від 26.03.2020), яким визнано
таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме
положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і
положення статті 81 Закону України від 14.10.2014 № 1697-VІІ "Про
прокуратуру" (далі – Закон № 1697) зі змінами застосовуються у порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних
фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно з частиною першою статті 81 Закону № 1697 заробітна плата
прокурора регулюється Законом № 1697 та не може визначатися іншими
нормативно-правовими актами. Статтею 81 Закону № 1697 визначено складові
заробітної плати прокурора та встановлено розміри преміювання, щорічної
премії, щомісячної надбавки за вислугу років, посадових окладів прокурорів, в
залежності від посад, які вони обіймають у відповідній прокуратурі.

Враховуючи Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2019
№ 7-р(ІІ)/2019 (далі – Рішення КСУ від 13.12.2019), яким визначено порядок
перерахунку призначених прокурорам пенсій за вислугу років у зв’язку з
підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам, органи Пенсійного
фонду України перераховують пенсії за вислугу років з 01.04.2020 прокурорам
Офісу Генерального прокурора на підставі виданих органами прокуратури
довідок про розмір заробітної плати (грошового забезпечення) станом на
26.03.2020, в яких зазначено збільшений розмір посадового окладу (довідка
від 06.05.2020 № 21-893зп додається).

Просимо погодити позицію Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України
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Додаток: довідка про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), що
враховується для перерахунку пенсій, видана Офісом Генерального
прокурора на 1 аркуші.
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