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Міністерство соціальної політики розглянуло лист від 24.06.2020                                       

№ 2800-030102-5/20388 щодо перерахунку пенсій працівникам прокуратури та 

повідомляє. 

13.12.2019 Другим Сенатом Конституційного Суду України прийнято 

Рішення № 7-р(ІІ)/2019 (далі – Рішення № 7-р) 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 14.10.2014 № 1697 (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 № 7-р 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. 

Рішенням Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-р/2020 

визнано таким, що не  відповідає Конституції України окреме положення                    

пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу 

України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81                                   

Закону № 1697 зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів 

держаного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Чинною редакцією статті 81 Закону № 1697 визначено складові заробітної 

плати прокурора та встановлено розміри преміювання, щорічної премії, 
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щомісячної надбавки за вислугу років, посадові оклади, та зазначено, що 

заробітна плата прокурора не може визначатися іншим нормативно-правовим 

актам, окрім Закону № 1697. 

З урахуванням зазначеного та частини другої статті 152 Конституції 

України, якою закріплено принцип, за яким закони, інші правові акти або їх 

окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 

ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, 

Мінсоцполітики погоджується з позицією Пенсійного фонду України щодо 

проведення перерахунку пенсій з 01.04.2020 прокурорам Офісу Генерального 

прокурора  на підставі довідок про розмір заробітної плати (грошове 

забезпечення) станом на 26.03.2020.  

 

 

 

Заступник Міністра                                                                            В. Музиченко 
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